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2│Хроника
3 октомври
● Световноизвестните учени в производството на маслини проф. Антонио Тронкосо и д-р Мигел Кантосо от
Севиля посетиха Петричкия район.
Тук се предвижда да бъдат разсадени 15 хиляди фиданки от специален
сорт, издържащ на минус 22-градусови температури. Една добра реакция
спрямо климатичните промени.
4 октомври

Евгени Чачев по този повод каза: “Според мен това откриване без акт 15 е с
чисто предизборни цели. И само за
две денонощия станаха няколко десетки катастрофи с много пострадали и с материални щети. Кому беше
нужно това?” Дни по-късно бизнесменът Васил Божков чрез неговата
фирма “Мостстрой” пожела магистралата, ако португалците се откажат. А след седмица говорителят на
Еврокомисията по транспорта Микеле Черконе поиска от правителството официалния договор с българско-португалското дружество за
детайлна проверка.
6 октомври
● Филип Димитров и Мариета Карадимова се кандидатираха за съдии
в Европейския съд за правата на човека, след като оттам бяха отхвърлени трите предишни кандидатури,
понеже нямали “добра автобиография и необходимите морални качества”. Министър Миглена Тачева охарактеризира случилото се като “срам
за България”, но никой не персонализира срама.
11 октомври

● Френският президент Никола
Саркози бе в София. За втори път получи орден “Стара планина”. На официалния обяд, даден от българския
му колега, присъстваха премиерът и
председателят на парламента. Вниманието на българските медии бе насочено изключително върху менюто
– пресен фазан с гъши дроб и шамфъстък, полят със сос от трюфели,
гарнитура пюре от моркови и глазирана ябълка, за десерт печена тиква
с пчелен мед и орехи. Какво бе договорено и в каква посока ще се развиват българо-френските отношения, бе
далеч по-незначителна тема.
5 октомври
● Премиерът Сергей Станишев
откри нови 23 820 м от магистрала
“Тракия”. Бившият министър на регионалното развитие и депутат от ДСБ

● Учителските протести поставиха на изпитание и обективността, и демонстрираната независимост
на българските медии. В “Стандарт”
Мартин Карбовски написа: “Медиите нежно задушават стачката.” Заради необузданата реакция относно
обективността на в. “Труд” УС на
СБЖ уволни ръководството на вестник “Поглед”.
16 октомври
● Атлантическият клуб в България
съвместно с Американския университет, движението Пан Европа, със
съдействието на Европейския институт и финансовата подкрепа на Европейската комисия и Програмата на
ООН за развитие организираха национален дебат относно 8 цели на
хилядолетието, набелязани в Декларацията на ООН от 2000 г. Нацията
почти не разбра за дебата, а въпросът за Национална доктрина през хи-

лядолетието (или за столетието) остава открит.
18 октомври
● Пред партийния актив в Разградско лидерът на ДПС Ахмед Доган заяви: “Виждам умора сред вас,
а уморените коне ги убиват, нали?”
След тази мощна допингова доза той
отново подчерта, че ахилесовата пета
на българските политици е неумението да усвояват пари от Брюксел. Да
отваряш шивашки цех или кръчма не
е достатъчно. Трябва визия за иновационно развитие на районите, заяви лидерът на ДПС.
19 октомври
• В интервю за журналистката Олга
Руис от испанското издание на списание “Вог” лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски твърди, че не
се е клел в Конституцията на Република България. “При встъпването ми
в длъжност положих клетва с ръка
върху Евангелието и освен това казах, че няма да го сторя, ако патриархът не се намира в парламентарната
зала. Поради тази причина точно преди полагането на клетвата трябваше
да се гласува и разреши присъствието на Негово Светейшество.”
20 октомври

● Национално обединение “Съхрани българското” и арх. Жеко Тилев
огласиха намерението за мащабна
културна реализация – изваждане на
Севтополис от яз. Копринка. Идеята
е с 20-метрова стена да се отдели античният град от водите. Висящи градини, панорамни асансьори и ефектно
осветление са сред екстрите на проекта на стойност 85 млн. евро, който
безспорно е забележителен обект от
съкровищницата на световното културно наследство.
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4 ноември
● С балотажа приключиха изборите за местна власт у нас. Според
оценката на говорителя на БСП Ангел Найденов изборите са се превърнали не в надпревара на идеи, а
в състезание на банкови сметки. А
някои партии дори използвали наркомрежата в България за купуване
на гласове. Лидерът на ДПС Ахмед
Доган определи търговията с гласове като нормална европейска практика и с това даде повод за обилни
словоизявления в парламента. Според Екатерина Михайлова Сокола
като политик уронил престижа на
парламента. От своя страна Лютфи
Местан от ДПС обвини народните
избраници, че “не са в състояние да
разберат високия наратив на един философ”. В спора трябваше да се намеси Големия брат. Посланикът на
САЩ Джон Байърли заяви в качеството си на арбитър: “За съжаление
трябва да кажа, че не съм съгласен с
тези, които твърдят, че купуването
на гласове е един европейски феномен. Това звучи по-скоро като оправдание. И струва ми се, че сега зависи
от българските медии, от българското гражданско общество да кажете,
че това е недопустимо за България
– нивото на продаването на гласовете да е толкова мащабно.”
7 ноември
● Безпрецедентно събитие: заради
гробница на 8000 години магистрала “Тракия” ще промени трасето си
между карнобатските села Деветак
и Деветинци, според директорката
на Археологическия музей в Бургас
Цоня Дражева.
8 ноември

● След хирурзите, горските работници, учителите, медицинските
сестри, учените и университетските
преподаватели и народните представители надигнаха глас за по-достойно заплащане на труда. Те поискаха
с 44% да бъдат повишени заплатите им от новата година. Много сериозен аргумент в подкрепа на тезата
бе, че българските дупутати са найзле платените сред европейските си
колеги. Но подобно на останалите
социални искания и горките депутати бяха порязани в амбициите си.
От догодина заплатите им се увеличават с 27 на сто. За сметка на това
ще получават 15% върху заплатата
за това, че работят с класифицирана информация. 1,5 млн.лв. са заделени за автомобилния парк на парламента, който сега разполага с 80
автомобила, но 54 от тях били с пробег над 320 хил.км.
11 ноември
● Всеки ден 450 души тръгват към
Европа. “Едно средноголямо село на
ден изтича от България по посока на
Париж, Рим, Барселона, Амстердам
или Атина”, показва проверка на „Телеграф”. Вестникът установява, че
от южните ни села се изнасят традиционно към Гърция, освен това и
към Италия и Франция. От Дупнишко предпочитали Кипър. Северните
села се насочват към Испания и Белгия. Основната испанска колония била
от Шуменско и Плевенско. Видинчани си харесали Италия, сливналии –
Холандия. Гурбетчиите от Черноморието предпочитали Полша.
12 ноември
● След 15 години бившият лидер
на СДС и експрезидент Жельо Желев
прекрачи прага на “Раковска” 134, легитимирайки Пламен Юруков като лидер на СДС, начерта оста ГЕРБ-СДС
и заклейми Иван Костов като рушител на дясното. Дали с тази визита
философът не даде заявка за идеолог
на бъдещата дясна коалиция?
20 ноември
● Вандали откраднаха бюста на

Тодор Живков от Централни софийски гробища и барелефа на Гена Димитрова в Плевен.
21 ноември
● Протестна акция на учителите пред Народното събрание. Според проектобюджета за образование
през следващата година се предвиждат 4,2%, а учителските искания са
за 4,7%.
25 ноември
● Тържествено бяха изпратени
2413 бойци като последен набор от
българската войска. За последен път
в 127-годишната история на съвременната българска армия наборници
застават под бойните знамена. От 1
декември 2007 г. българската армия
става изцяло професионална.
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Как в Европа разчетоха нашето желание да уважат езика ни
Ка
“Бедна страна
с претенции”

Дона Дойчева,
Лондон

Ти р а ж н и ят британски
вестник Daily
Telegraph от 13
октомври отрази спора за изписването на еврото в малка саркастична статия на страницата за външни
новини. Статията започва с категоричната позиция на българския представител в ЕС, че България няма да
подписва документи на ЕС, ако не
се прояви уважение към българския език, и че българите се гордеят
с уникалността му. Бяха цитирани
няколко варианта на абревиатура на
EURO на български през латиница,
като един от тях беше, че EURO звучи като URINA (URINE)!!! Нашият
представител е изразил твърдо мнението си с думите: “Това не ви е игра
на tomato или tomeito”, което е припев от английска детска песничка.
Според английския журналист това
не звучи изискано от устата на официално лице.
Откакто съм в Обединеното кралство, не съм прочела една позитивна
статия за нашата страна в уважаваните издания. Общо взето, България се
представя като бедна страна – имаше големи опасения, че с присъединяването ѝ към ЕС се отварят вратите за “бедняци и крадци”, които ще
нахлуят на тълпи и ще отнемат работните места и ще окрадат парите
на “честните западняци”.
Но ето и едно изключение. Като
продължение на темата защо англичани купуват имоти в България (от
предишния брой на сп. “Българи”)
ми се стори публикацията в списание Overseas Property Trader. България е посочена като един от “най-старите европейски щати”! Цитирана е

годината 681-ва като начало на държавата ни в Европа и се посочва, че
територията ѝ е кръстопът на древните култури. Статията запознава читателите с красотите на природата и
благодатния климат. Размерът на държавата се сравнява с този на щата Тенеси в САЩ.
Списанието е комерсиално и се издава в целия свят от Асоциацията на
международните професионалисти по
недвижими имоти (AIPP – Association
of international property professionals
www.overseaspropertytrader.co.uk).
Обикновено не се обръща такова внимание на България тук, освен
когато има повод да се подиграят с
нас. Първите страници на британските вестници тази есен бяха заети
с новини за развода на Пол Маккартни, отвлеченото в Португалия момиченце Маделин и всичко свързано с Англия. Европейските новини
не се отразяват мащабно, нито пък
американските.

„Смешен спор за
една буква“

Виолета
Юрукова,
Берлин

“Дребният” конфликт
между Европейския съюз и
България събуди интереса на германските медии
към “бедната“ българска тема. Необичаен спор за изписване на единната европейска валута на български език се завихри на страниците на
тиражирани ежедневници.
“България спори с ЕС за една буква“, оповести на 13 октомври “Зюддойче цайтунг“.
Все в този дух са коментарите на
водещи германски всекидневници от 18
октомври: “Една-единствена буква би

могла да затрудни пътя на Черна гора
към ЕС.” “Говорителка на българското
правителство е посочила, че изписването на EВРО е вписано в договора за
присъединяване на страната към ЕС.
Това е една част от нашата национална идентичност.” “Дипломат в София е заявил, че
в краен случай България
ще блокира подписването на реформирания договор на ЕС.”
Авторитетният “Ди
велт” изтъква: “България е единствената държава – членка
на Европейския съюз,
която изписва името на
единната европейска валута като ЕВРО.”
“Тагесцайтунг” пояснява: “Сега българското правителство иска да прокара
надпис и на кирилица на евробанкнотите”, и посочва, че принципно разбирателство сред държавните и правителствените ръководители
на 27-те страни членки за
това има. Но те са пропуснали само един малък
детайл: дума EURO
на български език
няма, българите не
казват Юръп, казват Европа. Затова
и държат на своята
транскрипция ЕВРО
върху банкнотите. Което тотално се разминава с исканията на Европейската централна банка.
И конфликтът, който на пръв
поглед изглежда като смешен детайл, има същностен характер. Българското правителство предвижда да подпише договора за реформи от Лисабон
само ако в българския превод на текстовете името на единната европейска валута е изписано според българската езикова традиция.
“Монетите и банкнотите на единната европейска валута дават картинна представа за какво ще се фехтоват
в Лисабон до последната минута: за
истинския баланс между единство и
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многообразие”, се подчертава още в
статията. “Тези две страни на медала
се виждат на Еuro монетите. Отпред
парадират дванайсет звезди, изписаното EURO и картата на западноевропейски страни, която при бъдещото
печатане ще трябва да се разширява
към Източна Европа. На обратната
страна се намират според националните особености музикални инструменти, глави на известни политици от
миналото и дори надписи на езици,
които не са официални в ЕС.”
Съвсем различно е при банкнотите – те изглеждат еднакво в цялото европейско пространство и носят надписа
EURO с латински и гръцки шрифт.
Ако Euro трябва да
остане силна единна валута, каквато е била през
седемте години на нейното съществуване, тогава българите трябва да
се откажат от тяхната позната местна дума ЕВРО, препоръчва “Тагесцайтунг”.
“Берлинер цайтунг” разяснява в обстойна статия възражението на България и подчертава, че сред съществените задачи на ЕС са осигуряването
на обща стабилност, благосъстояние, положително развитие,
свобода, напредък, мир, но
европейците обичали да
се занимават с дреболии.
В момента спорели за
една-единствена буква. България е единствената от 27-те страни членки, в които се
използва кирилица, и
думата Европа се изговаря и пише с буквата
В. Софийското правителство иска да е сигурно, че в
онзи далечен ден, когато еврото ще бъде въведено в България, името на европейската валута ще
се изписва на български, както е и в договора за присъединяването ѝ към ЕС.
Европейската централна банка, както
и останалите страни членки обаче настояват официалното име на валутата
да бъде ЕURO.
“Дни наред българите заплашваха, че ще блокират подписването на
споразумението между ЕС и Черна
гора. Обаче договорът бе подписан,
тъй като дипломатите намериха временно решение на въпроса. В българ-

ския превод на споразумението ще
фигурира съкращението EUR, което
се използва и в сферата на финансите”, се казва в статията.
С това обаче въпросът за правилното изписване на български на името
на единната валута далеч не е решен.
В подписаното на 15 октомври споразумение се посочва, че временното решение на спора в никакъв случай няма да е прецедент на правни
актове на ЕС. И двете страни се задължават да приключат лингвистичния
спор колкото е възможно по-бързо.
“За българите този въпрос продължава да бъде много важен, те искат
той да бъде разгледан по време на
предстоящата среща на върха в Лисабон. Тогава държавните и правителствени ръководители всъщност
трябва да обсъдят най-вече основния договор на EС, тоест нещо съвсем важно. Сега обаче става въпрос
за една-единствена буква. Все пак
това е Европа”, заключава авторът
на статията Торстен Кнуф.

Швеция е предпазлива
към ЕС

Рада Сверин,
Стокхолм

В кратък
текст под заглавие “Черна
гора – с една
крачка по-близо до ЕС” в
централния всекидневник Dagens
Nyheter (“Дневни новини”) от 15 октомври бе засегнат и спорът за изписването на еврото. Журналистът
Ларс Ралсон пояснява, че подписаният между ЕС и Черна гора договор
за сътрудничество е преди всичко търговски, първа стъпка за държавите,
желаещи да ги имат предвид за бъдещо членство. Авторът коректно припомня, че искането на България euro
да се изписва с кирилски шрифт е българско предложение още при приемането на страната в Съюза.
Като че ли най-обширно третира
темата гьотеборгският всекидневник
Goteborespost. Интересно е началото на публикуваната статия: “Безпокойство около evro и euro в Брюксел,

информират нашите кореспонденти. Тук нито един въпрос не изглежда маловажен, от всеки се раздухва
дискусионна кавга.” Журналистът
Gunnar Wolmesjo изяснява защо
въпросът за изписването на европейската валута е придобил особена
спешност във връзка с подписването на черногорския контракт. Авторът цитира българския премиер-министър Сергей Станишев, спешно
пристигнал в Брюксел, че българската страна няма да провали договора, българите са конструктивни,
но този конструктивизъм трябва да
бъде реципрочен. Цитатът завършва така: “Съществува ли добро желание, може да се намери разумно
решение, което няма да предизвика
културни абсурди.”
Един от силните аргументи на българския премиер според журналиста е
самият договор за членство на България в ЕС, където е изписан терминът
evro според фонетичните правила на
българския език. Да, но това е една
грешка, заявяват от противниковия
лагер. Европейската централна банка,
която наблюдава и контролира валутата, е на мнение, че наименованието трябва да е едно и също за всички
официални европейски езици.
Шведският журналист завършва
така: “Никакво EU-ro, макар и под
един покрив.” В тези думи проличава предпазливото открай време отношение на Швеция към Европейския съюз.
Отношението към България на тукашните анализатори, когато го има,
е, общо взето, безстрастно и обективно. Още преди страната да бъде приета за член на Съюза, друг шведски
централен вестник – Sydsvenskan –
публикува в броя си от 28 септември
2006 г. информация, изразяваща голямото притеснение на някои европейски страни от този факт. Цитираха се
думите на консултанта за Европа от
ООН Jacob Modder: “Икономиката на
България върви добре, но политическата, юридическата система и бюрокрацията са голям проблем.”
България си остава в голяма степен
“невидима” за страни като Швеция.
Или по-точно интерес се проявява,
но към летните курорти на топлите
черноморски брегове – човек може
да прочете купища брошури и рекламни статии за тях. Обаче оскъдно
малко се пише за живота в европобратимената страна.
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Не бива да отстъпваме
за еврото и по принцип
Предстои да наложим нашите символи в дизайна на общата валута
Стоян Димитров

Покрай учителския протест и местния избор минаха някак незабелязано първите прояви на българския характер пред Европейския съюз.
Следвайки волята си да обедини всички
нации на континента, Oбщността се подготви
да подпише споразумение за асоцииране с
Черна гора. Един детайл обаче рискуваше
да провали договора: в българския превод
на документа единната европейска валута
бе изписана “еуро” наместо “евро”, което
пък не е било така в договорите за присъединяване на страната ни. Българското правителство предяви претенциите си, отказвайки да подпише преди официално обсъждане
на въпроса.
Важна в случая е позицията на Европейската централна банка, която държи на еднаква
транскрипция на наименованието на валутата
в цялата общност. Събитията се развиха бързо: на 11 октомври, четвъртък, София обяви,
че блокира споразумението поради изтъкнатите причини. На 12 октомври, петък, португалското председателство и български представители преговаряха, докато не се получи
обещание, че Съветът на външните министри ще издаде в неделя декларация, с която
официално се признава съществуването на
проблема и необходимостта от бързо решеНякои от възможните ние. В събота Постоянното представителссимволи върху “бъл- тво на България към ЕС обяви, че страната
е готова на единствен компромис. В неделя
гарското” евро.

премиерът Станишев потвърди, че отстъпва, но само за да не провали присъединяването на Черна гора.
Така описаните събития демонстрират компромисното начало на взаимодействията между европейските субекти и по същество представляват достойни първи крачки на нашите
политици в европейската политика. Засега в
споразумението с Черна гора валутата се изписва EUR, но какво следва занапред?
Европейският съюз непрекъснато разгласява на всеослушание как държи културната
идентичност на отделните нации, дори региони да бъде съхранена. В различните директиви този елемент присъства явно – както
като принцип, така и като конкретни клаузи.
Но грубото погазване на българско произношение по отношение на нещо толкова важно като общата валутата не прави добро впечатление. Европейската банка си има своите
стабилни принципи, но за да бъдат те спазени, се налага 8 млн. българи да сменят традициите си в произношението.
А утре може дори да ни въведат и нова
дума Еуропа и накарат да забравим за вековната Европа.
Ето защо това размахване на пръст от наша
страна бе важно. Банкнотите са илюстрирани с културни паметници и забележителности от цяла Европа. Освен това надписът
EURO фигурира изписан и на гръцки. България като равноправен член в момента, в
който валутата бъде въведена официално и
у нас, би следвало да очаква, че например
мостът на Кольо Фичето или копривщенските къщи ще са изрисувани някъде там. А
освен EURO и гръцкото EYPΩ ще бъде из-
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА АЗБУКАТА
Българска кирилица
А, а
Б, б
В, в
Г, г
Д, д
Е, е
Ж, ж
З, з
И, и
Й, й
К, к
Л, л
М, м
Н, н
О, о
П, п
Р, р
С, с
Т, т
У, у
Ф, ф
Х, х
Ц, ц
Ч, ч
Ш, ш
Щ, щ
Ъ, ъ
Ь, ь
Ю, ю
Я, я

Латинска версия
А, а
B, b
V, v
G, g
D, d
E, e
Zh, zh
Z, z
I, i
Y, y
K, k
L, l
M, m
N, n
O, o
P, p
R, r
S, s
T, t
U, u
F, f
H, h
Ts, ts
Ch, ch
Sh, sh
Sht, sht
A, a
Y, y
Yu, yu
Ya, ya

Руският печат ни подмина високомерно
Руският печат не обърна особено внимание на въпроса с изписването на наименованието на европейската валута на кирилица. Само едно от водещите руски издания – “Российская Газета”, бе запазило място за новината.
Каре със заглавие “Буквата има значение” излезе на 17 октомври, когато вече бе ясен развоят на подписването на споразумението с Черна гора. В свободен превод главните редове на
статията гласят: “За една буква в обединена Европа се развихри
скандал, способен да провали подписването на Европейската
конституция. Той бе повдигнат от една от най-младите страни членки и единствената, която използва кирилица за официалните документи на Съюза, по повод изписването на единната европейска валута като “евро”.
Интересното е, че претенциите на българската страна са видени в Русия преди всичко като заплаха за подписването на Европейската конституция, а не като защитаване на национални интереси или отстояване на славянската културна идентичност.
По същество предстоящото подписване на основния съюзен
закон е основният коз в ръцете на нашите политици. Европейският Съвет на външните министри призна с официално становище, че “има техническо-лингвистичен проблем с изписването
на наименованието на европейската валута на кирилица, който
се нуждае от незабавно решение”.

писано и ЕВРО на кирилица.
Всъщност казусът опира до там: да
бъде официално призната кирилицата,
която само българите от всички
славянски народи в общността
са съхранили, както се признава
на гърците употребата на различна писменост.
Колкото и европейският печат да се чуди на българското маниерничене, някъде там
със сигурност има вещи политици – големци, които са предвидили и този въпрос и имат готов набор
от решения. Остава да проследим дали
принципите за съхранение на националните
идентичности в общността не са само демагогия и как нашите големци ще продължат да отстояват интересите ни.
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Де е България в
трансграничните мрежи
Проектите за тръбопроводи са спъвани от липсата на суровини

Маринела Арабаджиева

Повече от година скептиците предупреждават за опасността от енергийна криза в международен мащаб.
Последните събития сякаш са в тяхна полза.
Цените на петрола прескочиха до
86 долара за барел. Борсовите аналитици предупредиха, че ако нивото се запази още една седмица и не
се върне поне до 80–83 долара за барел, в края на годината черното злато ще се търгува на 90 долара. Месец
по-рано от руския газов монополист
“Газпром” предупредиха европейските компании, че цената на при-

родния газ може да се увеличи с 10
на сто. Все пак уверенията на “Газпром” и на руския министър на промишлеността Виктор Христенко, че
Европа ще получи необходимото количество газ и петрол през зимата,
са успокояващи.
Всъщност на пазара се задава не
липсата, а оскъпяването на доставките на енергийни суровини – до такава степен, че се превръща в заплаха
и за индустриалците, и за битовите
потребители.
От няколко месеца борбата за енергийни ресурси придоби нови измерения. Фактът, че българските аналитици
не ѝ обръщат достатъчно внимание,

“Набуко”
Проектът за пренос на природен газ от Иран през Турция и България в посока Западна Европа, известен като “Набуко”, стартира със сериозна подкрепа от
Европейската комисия, а информацията за хода на проекта се пази строго.
Финансовият пакет вече се обсъжда от големите международни институции.
Строителството е планирано да започне през 2008 г., а през 2010 г. да започне
въвеждането в експлоатация. Поетапното осъществяване е както следва: трасето “Анкара – Баумгартен” с капацитет до 8–9 млрд. куб.м ще се изгради през
2008–2010 г., а останалата част от мрежата на турска територия – в периода
2011–2012 г. През 2014–2016 г. ще се изграждат компресорни станции, в края
на периода ще бъде достигнат пълният капацитет от 28 млрд. куб.м газ.

не я прави по-малко ожесточена. От
една страна, България е застрахована с дългосрочни договори, но, от
друга, кризата може да продължи
достатъчно дълго и да се отрази на
развитието на проектите за пренос
на петрол и природен газ, които се
осъществяват съвместно с български компании.
Трябва да уточним, че в случая засегнати ще бъдат по-скоро алтернативните проекти – петролопроводът
“Бургас – Вльора” и газопровдът “Набуко”. От рискове все още не е застрахован и “Бургас – Александруполис” въпреки участието на руски
добивни компании.
При разглеждането на който и да е
от проектите за тръбопроводи трябва да се отчита и повишаващата се
цена за пренос на петрол и съответно на природен газ. Този риск засега
не се взима предвид от българската страна за петролопровода “Бургас – Александруполис”. Още през
септември от ръководството на “Газпром нефт”, които са сред участниците в проекта, заявиха, че стойността
на петролопровода може да се увеличи до 1,2 млрд. долара. (Предварителните разчети бяха за 850 млн.
долара, а впоследствие бяха коригирани на 930 млн. долара.)
Въпреки това и прогнозата за строителство от порядъка на 1,2 млрд.
евро може да се окаже неточна. Причината е, че Каспийският тръбопроводен консорциум, в който участва
“Транснефт” – основният доставчик
на петрола за “Бургас – Александруполис”, – излезе с решение за увеличение на тарифите за пренос на петрол. Преди 1 октомври за пренос на
1 тон петрол се плащаше по 24, 6 долара, сега – 38 долара. Забавянето
на изграждането на петролопровода “Бургас – Александруплис” практически вече го прави икономически неефективен.
Всъщност това, което липсва на повечето проекти за нефто- и газопро-
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води през страната ни, е икономическата логика. Тръбопроводът “Бургас
– Александурполис” ще е изключително зависим от реализацията и на
други проекти в Русия и Централна Европа. Заради рязката промяна
на конюнктурата в пълно затишие
са процесите около изграждането на
алтернативния петролопровод “Бургас – Вльора”. Напоследък се лансира становището, че на този етап е
по-разумно проектът да се замрази.
Причината е, че руското правителство се забави да реши проблемите за
достъпа и участието на западни добивни компании в руските находища.
Двата проекта през България могат
да се реализират само при сключени дългосрочни договори за доставки на петрол.
Такава е зависимостта и на проекта “Набуко”, който заобикаля Русия и разчита на алтернативни доставки на природен газ. Сюжетът в
този регион се разви по интересен
начин. През май президентите на Русия, Туркмения и Казахстан се договориха за изграждане на Прикаспийски тръбопровод от Туркмения през
Казахстан за Русия. Обаче планираното за септември подписване на до-

говора не се състоя. Междувременно при посещението си в Туркмения
представителят на Държавния департамент на САЩ Даниел Съливан успя
да привлече тази държава към алтернативния Транскаспийски газопровод, който заобикаля Русия.
Прикаспийският тръбопровод е за
пренос на 20 млрд. куб.м природен
газ до Русия, а изграждането му може
да отнеме от 5 до 7 години. Транскаспийският е предвиден за преноса на
30 млрд. куб.м природен газ по дъното на Каспийско море през Южнокавказкия тръбопровод (Баку – Тбилиси – Ерзерум) и чрез “Набуко” до
Западна Европа.
Появи се и трети проект, различен и
от руския, и от американския. В края
на август президентът на Туркмения
Гурбангул Бердимохамедов откри строителството на газопровода “Туркмения – Китай” с дължина 7 хил. км и
стартиране през 2009 г. Поне половината от предвиденото количество –
30 млрд. куб.м – за Китай ще се обезпечава от нови находища.
Трите проекта за газопроводи разчитат на пренос на почти едни и същи
обеми на природен газ. Същевременно няма сведения за реалните запа-

си на природен газ в Туркмения, тъй
като са държавна тайна.
На този фон стартирането на “Набуко”, на което държи Западна Европа, за да не е изцяло зависима от Русия, продължава да е проблематично.
Консорциумът все още не е взел решение кой да е шестият акционер. По
предварителна информация право на
участие вероятно ще получат и двете компании, които кандидатстват –
френската “Газ дьо Франс” и немската RWE. С това обаче проблемите
за “Набуко” не свършват. Най-същественият от тях продължава да бъде
гарантирането на доставки за запълване капацитета на тръбата.
Според неофициална информация
има отправено предложение към Азербайджан да стане също акционер срещу ангажимента да осигурява годишни
доставки от 12 млрд. куб.м природен
газ. Вероятно и с Иран са водени преговори за акционерно участие срещу
дългосрочни доставки, които могат да
бъдат между 5 и 12 млрд. куб.м.
Битката за надмощие е ожесточена. Западните държави са обсебени
от идеята да са по-малко зависими от
Русия, а Русия трескаво търси нови
пазари. Според анализатори осно-
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вен проблем при всички проекти е
преминаването им през териториите на няколко държави, които често не могат да постигнат договореност дори помежду си. За пример се
сочи трасето през Източна Европа,
през териториите на Украйна, Полша и Румъния.
Липсата на договорености се смята
и за най-честата причина да се търсят обходни маршрути дори и от руските компании. Засега са очертани

два такива варианта за обход – Севернобалтийският по дъното на Балтийско море и Южен поток, по който България се подготвя да подпише
предварително споразумение. Те не
се конкурират, но според експерти
нито един от двата не е изгоден. Проектът Южен поток минава през пояс
от нестабилни територии, например
Закавказието. Освен това е два пъти
по-дълъг (900 км) от сега използваното трасе за Източна Европа.

Севернобалтийският привидно се
ползва с по-голяма подкрепа, но дъното на Балтийско море може да предложи неочаквани изненади – подводни мини от войната и останки на
потънали кораби. По суша трасето
се удължава два пъти.
Извън разискванията в политическите среди и по медиите като найудобно за Европа в близко, а и подалечно бъдеще се очертава трасето
през Полша, Украйна и Молдова.
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Основни параметри на проекта,
представен от „Бостън Кънсълтингс груп“
Дължина на газопровода от Турция до Австрия – 3495 км.
Възможност за транспортиране – 20–20,8 млрд. куб.м/г., от които 3–4 млрд.
в периода до 2010 г., постепенно увеличение на капацитета до 22–28 млрд.
куб.м/г. през 2020 г.
Общи инвестиционни разходи – 4374 млрд. евро, от които България трябва да поеме 440 млн. евро.
Транспортна такса за пренос – от 1,2 до 2,2 евро за 1000 куб.м на 100 км.
Норма на възвръщаемост – 9,42 на сто.
Срок на откупуване на вложените инвестиции – около 11 г.
Начало на рентабилността – започва, след като се транспортират над 9 млрд.
куб.м природен газ.
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Продава се жизнената
среда на нацията
Основните играчи за Рила буфер са офшорни фирми
Иван Васев

През целия октомври една новопоявила
се политическа формация, опитваща се да
обязди екологичното недоволство, стряскаше българите с предизборния си клип. На
фона на песента “Хубава си, моя горо” мъжки глас, преливащ от патос и вълнение, изричаше като заклинание: “Не се продава:
здравето, въздухът, водата, гората, България!” За по-силно въздействие повтаряше
заклинанието.
Глупости! Сега сме свободна страна с пазарна икономика. Продава се всичко, което
може да се продаде – земята, водата, гората.
Заводи, възрожденски къщи, антични съкровища. Пътища, магистрали, свещени места,
минерални извори, мини, зеленото богатство на страната. Морал, съвест, обществено
положение. Защо не и въздухът...
Впрочем каква ви е офертата?

Бизнесът с имоти е за
сметка на околната среда
Цената включва също корупция, незаконни сделки с имоти и строежи на ски писти, в
които са замесени местни представители на
властта и предприемачи.
Агенция Ройтерс
(Нетинфо, 29.10.2007)

Логиката на учения, когато е директор
На 25 октомври, четвъртък, подир пладне
в столицата се случи едно събитие от немаловажно значение върху бъдещето на страната. В сградата на Министерството на околната среда и водите се състоя заседание на
Националния съвет по биологично разно-
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образие – обикновен консултативен съвет
към министерството от учени и специалисти във връзка с европейската програма Натура 2000. Та на това заседание ст.н.с. д.б.н.
Младен Живков гласува защитената зона
Рила-буфер да отпадне от програмата. Мотивът му бе “да не се настройва общественото мнение срещу екомрежата”.
Впрочем има малка неточност във формулировката. По-прецизно би било да се каже
“инвеститорския интерес” вместо “общественото мнение”.
Любопитното е, че г-н Живков е директор на
Института по зоология към БАН. Нормалната
логика повелява той като Матросов пред амбразурата с тялото си да брани всяка тревичка и
буболечка, всеки метър земя на Великата рилска пустиня от нашествието на цивилизацията.
Явно има и друга освен нормалната логика.
Позицията на директора на института бе
подкрепена още от 9 гласа. Против – 7. Въздържали се – 3. Съветът препоръчва на министерството Рила-буфер да отпадне от програмата Натура 2000.
Ръцете на министерството и на Министерския съвет са развързани. Може ли някой да
оспори мнението на учените ? Да заповядат
инвеститорите! А те вече са заповядали и от
месеци булдозери и самосвали цивилизоват
рилската пустош.

Катерин Чандлър, културен аналитик в университета на Амстердам:

Шокирани сме!

В събота, на 27 октомври, група от тридесетина мъже заплашиха живота на двадесет протестиращи младежи, които оспорваха изграждането
на незаконна курортна ски зона, навлизаща в Национален парк Рила.
Младежите бяха опънали плакати пред посетителския център на националния парк и информираха преминаващите за факта, че строителните работи, започващи от Паничище към х. Пионерска и нагоре към
Седемте рилски езера, престъпват както българските, така и международните закони и спогодби. Изведнъж масирано пристигнаха автомобили, от които изскочиха намръщени и агресивни мъже – един размаха пистолет пред изумените лица на младежите. Започнаха да крещят:
“Какви сте вие? Това е наше! Отивайте си!”, а също: “Ще ви избием!”
След малко се появи полицейска кола, но за жалост пазителят на
реда заяви: “Следващият път може и да се забавя, внимавайте!”
Шокирани, бяхме принудени да напуснем мястото и докато се качвахме обратно в колите, едно от момичетата, участващи в кампанията “Да спасим Рила” – Цвета Христова, – беше наранена от блъснатата
отвън врата на автомобила.
Всички ние бяхме разтърсени от това отношение, тъй като преди идването на тези мъже всичко си течеше много мирно. Протестиращите
носеха плакати “Рила ни е мила!”, а едно момче беше с табелка “Аз съм
Рила-буфер”, напомняйки че на 25 октомври Висшия съвет по биоразнообразието изключи тази зона от европейската мрежа Натура 2000.
Така вашето правителство лиши Националния парк Рила от важната за
него закрила на буферната му зона, нарушавайки критериите, поставени от Европейската комисия.
За съжаление правната борба може да отнеме години, а през това
време инвеститори със съмнителни капитали ще могат спокойно да си
вложат парите тук и да унищожат цели зони, принадлежащи към европейското природно богатство.
За да видя отново красотата на Рила и да се уверя в размера на щетата, нанесена й вече, отидох пак там следващия уикенд. Това, което на
картата на националния парк е маркирано като пътеки, сега е превърнато в асфалтови пътища. Ивици гора са изцяло изсечени и камиони изнасят дървесината. Вътре в самите граници на парка са излети бетонни основи за апартаментите от бъдещия луксозен комплекс.
Насилственото потъпкване на правото на младите граждани да говорят открито за защитата на Рила планина оставя в мен един въпрос:
дали интересите на няколко властимащи личности в България ще надделеят над опазването на националното и световно природно наследство в Рила и нейния символ – Седемте рилски езера?
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от които 172 гръбначни, над 100 вида птици, 48 бозайници. В Червената книга на България влизат около 100 гръбначни, на Европа – 15 вида.
Българските национални паметници на
тази територия са 326.
Става дума за това, че Националният парк
Рила е една от най-ценните и защитени територии в Европа – втора категория според
Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът е в списъка на представителните защитени територии на ООН.

Националният парк Рила
Отворете някой справочник или погледнете в интернет да видите за какво става
дума. Националният парк Рила е най-големият на територията на страната. Заема 81
хил. ха в централната и най-висока част на
планината. Създаден е за съхранение на няколко екосистеми, на културни и исторически обекти от национална важност.
В парка има 120 естествени езера, 70 от
които са от ледников произход. От четирите резервата два са биосферни по програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. Това
е най-вододайната зона на страната. От тук
извират 4% от реките на България.
От площта на парка 2/3 са гори – бяла
мура, смърч, ела, по-малко бук, горун и трепетлика, а 1/3 са алпийски пасища. От растенията 18 са български ендемити и 36 –
балкански, 98 са в Червената книга, 141 са
лечебни.
От фауната са застъпени над 3000 вида,

С булдозери срещу
Magna silva bulgaricum
В началото на лятото природозащитници вдигнаха глас, че в района на Паничище става нещо нередно. Не само от Сапарева баня до курорта, но и от Паничище до
х. Пионерска пътят се разширява значително, сече се гора.
Първоначално се говореше само за път.
Оказа се, че идеята е много по-мащабна.
Става дума за курорт и хотелски комплекс
в района на Паничище с мащаба на 10 хиляди легла. Става дума за ски писта в района Паничище – езерата – вр. Кабул. Също
за асфалтов път до х. Седемте езера. Става дума за грандиозно строителство в района на Боровец – 4 и 5-звездни хотели, две
футболни игрища, две голф игрища, СПА
центрове и фитнес зали, търговски и увеселителни заведения. Лично премиерът и неговият предшественик присъстваха на първата копка на 9-километровия ски лифт до
Маркуджиците. Става дума за модерна пътна артерия, която ще доближи планината на
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по-малко от час от столицата.
Само след три години 80-километрова магистрала ще свързва Рила през Самоков, Вакарел и Витиня със София и магистралите
Тракия, Хемус и Струма.
А може би ще стане дума и за още
нещо?
Нека погледнем на нещата от друг ъгъл. На
Скандинавския полуостров дърветата надвишават броя на хората с хиляди и може би
стотици хиляди пъти, но това не пречи на
тези хора да превръщат в обществен дебат
и едва ли не да провеждат референдуми за
съдбата на всяко дърво. Защо ли?
Екип световни учени предупреждава, че
човечеството е обречено, ако не промени отношението си към околната среда (в случая
терминът околна среда е определено неподходящ!). Защо ли?
Редица страни печелят милиони и милиарди от това, че са съхранили и опазват своите природни, културни, фолклорни, архитектурни и исторически забележителности.
Защо ли?
Но да се върнем към района на Седемте езера. Пътеки, указателни табели, обозначения,
заслони, модернизиране на базата – всичко
това да! Да не забравяме, че доставките се
извършват с конски товари и високопроходими коли до новата хижа. А сега си представете асфалтов път почти до платото под
Бъбрека. На това място всяка година на 19
август се събират хиляди последователи на
Учителя Петър Дънов от цял свят за тяхната паневритмия. Нощуват, хранят се, танцуват. След тях не остава една хартийка, нито
една пластмасова опаковка. Дали така ще

бъде при хилядите автомобили?
За човешкото нашествие в това свещено
българско място са потребни ток, вода, канализация, сметосъбиране и сметоизвозване.
Не бива да се заблуждаваме – твърде скоро
зоната на Седемте езера ще заприлича на бетонните комплекси по Черноморието.

Инвеститорски интерес
плюс местна власт...
“Цивилизоването” на великата планина от
всичките ѝ краища става под сурдинка, тайно и полека. Това създава усещането, че се
извършва нещо не съвсем редно с негласната
подкрепа на местните власти. Нека не забравяме, че кметът на Царево поиска Природен
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Цвета Христова, пострадала при защитата на Рилабуфер:

Полицията помага на биячите

Нарушаването на човешките права – на здраве и живот, на свободно
придвижване, на изразяване на мнение, на достъп до обществена информация и на участие при вземане на решения – става систематично
на територията на община Сапарева баня. В това многократно се убедихме за година и половина работа по кампанията за спасяването на
Рила от Супер Паничище.
На неправителствените организации беше отказан достъп до общия устройствен план и бяхме възпрепятствани от участие на общественото обсъждане от същите местни биячи, които свързваме с общината и инвеститора, пред мълчаливото съгласие на полицията. На 4 юни миналата година
същите господа пак ни заплашваха, бутаха и дърпаха, скъсаха ни тениските. Освен това полицията и общината бяха отцепили района към Паничище и не ни допуснаха да проведем законно обявена изложба за Рила.

парк Странджа да се заличи от регистрите. Кметовете на Сапарева баня, Самоков и
Банско също са подложени на критики. По
известния израз бихме могли да кажем, че
инвеститорски интерес плюс местна власт
е равно на...
(За най-точния отговор Главна прокуратура би трябвало да определи награда.)
Нека сега извадим на показ през завесите и основните играчи от “инвеститорския
интерес” за Рила. Това са офшорните фирми Рийлстоун корпорейшън, Ханап инвест-

мънт енд файнанс, Икуест партнърс лимитед и Шапиро инвестмънт. Стана ли ви ясно
чии капитали стоят зад тези благородни намерения? Именно това бе причината коалиция
“За да остане природа в България” да сезира Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, Съвета за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейската общност АФКОС
– България, Главния прокурор на републиката, Министерството на финансите, Агенцията за финансово разузнаване, НСБОБ и
медиите в страната и чужбина.
Мотивите на коалицията са, че офшорките са с неизяснени собственици и недоказан
произход на парите. Те участват в смесени
дружества с български фирми. Извършват
разпоредителни сделки и с десетки хиляди
декара земя и гори държавна и обществена
собственост с огромна обществена вреда. Община Сапарева баня вече продава на зелено
апартаменти в Рила-буфер на 1300 евро/кв.м.
Смесена фирма с община Сапарева баня извършва престъпление, като осъществява незаконен строеж в Национален парк Рила.
Коалиция “За да остане природа в България” смята, че инвестиционните намерения са в противоречие с българското и европейското законодателство и обществен
интерес.

Държавата│17

Az sam balgar4e, obi4am...
След глаголицата и кирилицата българчетата записаха на “маймуница”
Лили Костова,
заслужил родител

След първия си учебен ден в живота дъщеря ми притича през училищния двор и запъхтяно и възторжено съобщи: “Да знаеш!
Госпожата е на 45 години и още е жива!”

За децата и емблемите:
Да бъдеш българче в часа
на пържолата и ремонта
Последва първото влюбване в 45-годишната госпожа, първото разочарование от нея
и поредицата от недо(раз)умения от рода
на “Тя нарече П. сива креслива мишка”, “А
мъжът на госпожата не ядял свинско, защото нямали пари”, “Двете с другата учителка
се скараха и тя ѝ каза, че е пълна селянка!”
плюс поредицата от училищни и битови истории, свързани с емблематичната фигура на
любимата начална учителка.
Така за четири години покрай ченгелчетата, “Аз съм българче” и задачите, в които
две майки и две дъщери са равни на трима
души (още в първи клас!), децата се ориентираха детайлно във вкусовите предпочита-

Снимка чанта

ния на семейната половинка на учителката,
“колегиалните” отношения в елитното столично училище, бляновете на средна възраст
за охолен живот зад океана и прочее, придружени с фрази като: “Пишете по-красиво,
животът и без това е грозен!”, “Не се дръжте като сополиви първокласници”...
Училищният живот вече не носеше уханието на букета, подарен в първия прекрасен учебен ден, крехката детска психика се
бореше не само с краснописа, математиката
и природознанието, а и с неочакваните житейски уроци на битово и направо на махленско ниво.
Началната учителка за съжаление не беше
изключение. В прогимназиалния курс последваха същите педагогически прийоми, които увеличиха знанието на децата за семейните проблеми на класната (редовна сводка
за цени, харчове, болести и бюджетни липси), нарицания (със заимствани от зоологията и анатомията термини), нерегламентирани
в учебната програма познания по география
и история (гарнирани обилно с политически
пристрастия) и т.н. Е, никой не е извън света,
който обитава телом и духом, но е прекалено, когато часовете по български език и литература в края на 7 клас се обсебват от болестите на бащата, абитуриентската рокля
на дъщерята и цените на ремонта, който се
прави в чест на събитието...
За да е точно и обективно обаче, трябва
да кажа, че точно в този среден курс имаше
и прекрасни учители, които сами си изградиха авторитета пред децата и не обвиняваха за липсата му преднамереното родителско
внушение. За тях децата от класа продължават да говорят с най-добри чувства и носталгия.
Като във всяка професия и в индивидуалния израз на учителската има степенуване в скалата между доброто и посредственото. Въпросът е кой и как го оценява,
за да му даде материален израз. Защото за
всички е ясно, че заплащането на калпак
е особено порочно в тази сфера на задължения и отговорности, че осреднената
заплата за педагогическите кадри в средното образование е само баницата, около
която се нареждат хора с еднакъв апетит,
но и с различни права за големината на
парчетата. Нека с делегираните бюджети всяко училищно ръководство да си поеме “ножа”, но при общо установени все
пак критерии.
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Не бива да се пропуска и това, за което
учителското съсловие не говори с охота – за
двойките и тройките сред самите даскали, за
отличниците и оставачите. Без да е известно
какъв точно е процентът на грамотните учители за шестица, то със сигурност се знае,
че той не е доминиращ.
Колко са тези, които могат да работят с
компютър и го ползват в своята работа? (Извън наложително спуснатите курсове за ограмотяване, които завършват горе-долу с поуката от вицовете за блондинките.)
Колко даскали знаят чужди езици? (Особено по-възрастните кадри, които имат твърде избледнели и повърхностни познания от
далечните си гимназиални години.)
Колко преподаватели по български език
и литература (поне те!) говорят литературен български и владеят съвременния правопис? (Масово се изговаря “училища” с
ударение на последната сричка, обмислят
се “две алтернативи” и т.н.) Доказателствата за казаното са в тетрадките на учениците, в мъртвите уеб сайтове на училищата, в невъзможността учителят сам да
стартира на лаптопа направените за часа
ученически презентации... И понякога се
стига до смешната и нелепа ситуация от
стария виц, в който учителката обяснявала на първолаците, че един плюс един
компютъра прави два, а с още два към тях
стават четири компютъра, завършвайки
часа с репликата: “Днес, деца, учихме с

компютри.”
Затова сигурно си струва да се помисли,
когато на учениците им раздават бележниците със срочните и годишните оценки, учителите пък да се явяват на атестации. Стига
самите атестиращи да са на нивото на съвременните изисквания.

За учебниците:
Няма майтап! Радичков и
Хайтов са още между живите!
Печална статистика може да отчете грешките в букварчетата и христоматиите на българските ученици, стига да има кой да я
направи. Като нищо такъв внимателен прочит би повторил епизода с лудницата в “Златният телец” на Илф и Петров. Там единият
от персонажите (иначе тих луд!) всъщност се
оказва стар учител по география, който веднъж, взрян в картата, не успява да открие на
нея Беринговия проток. Цял ден ужасеният
даскал шарил по двете земни полукълба: уж
всичко било на мястото си, дори вулканът
Попокатепетъл бил там, но виж, Беринговия проток го нямало! И до вечерта човекът
мръднал... (Всъщност такава карта, която
лишила от ум бедния географ, била отпечатана в Съветския съюз. Виновниците получили заслужено наказание – ръководителят
на издателството бил уволнен и пратен на
низова работа, а останалите се отървали
с предупреждение, добавят още авторите
на книгата.)

Държавата│19
Българският даскал е по-закален и по-малко податлив на подобни изпитания. И доста по-равнодушен към грешките, пропуските и наваксването. Нашенският ученик
– също, защото от невръстен отделенец е
подложен на такава житейска терапия: да
превъзмогва учебникарските скудоумия и
да се бори с Хидрата на познанието, колкото
и да не му е ясно защо тя има толкова много глави. При това академични, които от година на година, от клас на клас го плашат с
този образ, зъбещ му се от почти всеки пореден номер на разроилите се учебникарски
издания. Сложна терминология, неразбираема фразеология, фактология, извадена като
от нечий докторат, обременяваща и излишна словесност...
Да де, всички знаем, че работата е заради
парите. Иначе как да се даде разумно обяснение за обърнато първокласно класическо
равенство: 1+1=2. Сега то е: 2=1+1, което е
доста по-сложно за обяснение и за възприемане от седемгодишната глава. Но защо да е
просто, като може да е сложно. Иначе математиката си е същата от времето на Евклид
и си е актуална с примера за ябълките, които
се слагат една до друга, за да станат две.
Няма как да не се побъркаш, ако прочетеш това-онова и в учебниците от българското училище. В христоматиите на по-големичките Хайтов и Радичков са още сред
живите ни класици, но не в преносния смисъл, а в буквалния. Години ни отдалечават от

смъртта на двамата автори, но съставителите и редакторите на учебниците по литература явно не са обърнали внимание на този
факт. Нещо подобно е станало и с учебниците по география и история, където се говори за нашия и миналия век с цял век закъснение – под това разбирай нашия – ХХ
век, а миналия – ХІХ век.
Шестокласната география демонстрира
пълно безхаберие към фактологията – изсипана в предпредпоследен вид и пълна с грешки. В нея освен обърканите векове се мъдрят
стари статистически данни, взети от преброявания за страните отпреди 10–15 години.
Учебникът е толкова небрежно редактиран,
че в началото на раздела за Южна Америка
населението е указано като 330-милионно,
а три-четири страници по-нататък то вече
става 350 милиона. Наистина каква завидна раждаемост и бързо трансформиране на
демографските данни! В седмокласната география пък не само България и Румъния не
присъстват сред страните – членки на Европейския съюз, а дори Литва, Латвия и Естония не са там. Затова пък тези три държави
незнайно защо се свързват с ОНД.
Историята на България за шести клас и
според самите преподаватели е доста потрудна от изучаваната в гимназиалния курс
– отрупана с факти, дати, роене на следоосвобожденските партии и консенсусно пропуснат период от десетилетията на т. нар.
социализъм.
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Старателни чиновници творчески са натъпкали учебниците със зубрашка терминология
и данни, подходящи за научни сътрудници в
дадена област. Така в двете биологии (за 6 и
7 клас) съставителите са направили матросовски опит да вкарат между двете корици на
учебника всичко по темата до най-малките
подробности. И човек се пита кому е нужно невръстните глави да се тъпчат с подробности за фораминиферите, кръглите, прешленестите и други червеи, а същевременно
да се оказва, че тези същите деца (а и много от родителите им) не знаят къде се намира черният дроб или далакът в собственото им тяло.
За да се стигне до опасни и дори престъпни грешки от рода на тази, че водата е изолатор, а не проводник на електрическия ток.
Не дай боже четвъртокласникът, научил това,
да експериментира сам установеното в учебника явление!
Знае се кои пишат учебниците, знае се и
кои ги редактират. Не се знае обаче кои министерски чиновници ги одобряват и как (и
дали!) следят какво става при преиздаването. Не е ясно също на какъв принцип училището прави своя избор измежду предлаганите учебници по даден предмет. Също
не е известно как ще се съвместят многото различни учебници в общите матуритет-

ни изисквания. Ако те са толкова различни,
на какво ще се базират изискванията за зрелостните изпити? Ако пък не са – за какво
са толкова учебници?
Ясно е, че кандидати за низова работа има
и у нас, но май няма кой да ги накаже подобаващо и да ги прати там.

За частните уроци:
750–850 милиона лева
от единия в другия джоб
Докато образователната система зацикля
от години, пак от години родители на седмокласници и зрелостници се бъркат надълбоко за частни уроци. Неотдавна Институтът
за пазарна икономика показа на светло едни
данни, на които за съжаление в стачната еуфория почти никой не обърна внимание.
Според тези данни между 750 и 850 милиона лева на година се дават за частните уроци,
които по правило се маскират в т. нар. сенчест
бизнес. От опит е известно, че сумата за кандидатгимназиална подготовка е не по-малко
от 1000–1200 лв. за дете, и то по най-тънката тарифа. Толкова излизат курсовете, стига
да не са в набедените за елитни школи. Самите училища си правят курсове, събирайки поне по 30 лв. за уроците в една съботна
сутрин, което е 120 лв. на месец и 1200 лв.
за цялата учебна година. Учителите, които
ги водят, са същите, които и без това преподават на децата, като се спазва “правилото”
две госпожи да си разменят класовете. Значи подготовката в часовете не е достатъчна,
а рекетът е очебиен – децата, които не се записват в курсовете, губят по точки пред собствените си учителки...
Министерството обаче отрича необходимостта от тези курсове, твърдейки, че обучението в клас е напълно достатъчно за успеваемост в предстоящите конкурсни изпити.
С частните учители разходите са още поголеми. Най-ниската тарифа за един астрономически час вкъщи е 15 лв. и ефективността
в този случай е по-висока, защото групите с
курсисти са поне от десетина деца. Тук заниманията са индивидуални, стига учителят да
е читав и сериозно да наваксва пропуските
на детето от училище. А те са неизбежни.
Миналата година седмокласниците се явяваха на изпити с трансформиращ преразказ
и тестове, които бяха твърде слабо застъпени в урочната система. Дори чак в края на
март МОН се самосезира за кратко (и без
последствия), сещайки се, че трансформиращият преразказ не се е вместил в по-старата
програма по български и литература. Няма
страшно! И без това за трите години от 5 до
7 клас децата написват на майчиния си език
броени на пръсти писмени работи, без значение дали са съчинения-разсъждения, есета или трансформиращи преразкази.

Нацията│21
Денят на народните будители

Най-българският празник
Само за 12 години след Освобождението заемаме първо място на
Балканите и четвърто в Европа по икономически ръст
Д-р Петър Константинов – създател и
председател на общонародното сдружение “Мати Болгария”, писател, публицист,
политолог – е роден на 1 август 1928 г. в
Казанлък. Завършил е Медицинска академия и политическа икономика във Висшия
икономически институт в София. Специализирал е вътрешни болести, кардиология и ревматология в София и Грайфсвалд,
Германия. До 1984 г. е лекар в системата
на Министерството на транспорта, в Главно управление на Строителни войски и в Клиниката по вътрешни болести и терапия при Медицинска академия в София.
Автор е на над 30 романа, повести, сборници с разкази, художествена публицистика. Има над 200 научни изследвания в областта на медицината, изкуството, историята, политическата икономия и над 2000
публикации в периодичния печат. По-известни негови книги са “Предание от изчезналия град”, “Хаджи Адем”, “Черкезките хълмове”, “Ирмена”, трилогията “Синият аметист” (“Изгревът”, “Прощаване с пролетта”
и “Разпятието”), “Времето и майсторите”, “Светилници в утрото”, “Пролетта на чувствата”, “История на България с премълчавани исторически
факти”, “Завръщането на Прометей”, “Съкровищата на света” и др.

С д-р Петър Константинов разговаря
Илиана Манева
– Повод за нашия разговор, г-н Константинов, е 1 ноември, Денят на народните будители. Какво е значението на празника за
нас, българите, и кои са те, будителите?

Стенопис с изображение на Светите седмочисленици в манастира
Св. Наум в Охрид. Най-отгоре са светите братя Методий и Кирил. Техните
ученици Климент, Наум,
Сава, Горазд и Ангеларий с указ на цар Борис
І Покръстител разпространяват християнската вяра и българското
писмо сред “вси славяни книга да четат”.

– На 1 ноември отдаваме почит на създателите и пазителите на българската духовност.
Не само настоящето, но и миналото, и бъдещето ни са свързани с българските народни
будители. След 1878 г. паметта на българските светци, царе, възрожденски дейци е почитана поотделно в родните им места. Спонтанно през 1909 г. общо честване на всички
народни будители е направено в Пловдив и
по-късно 1 ноември става официален празник на нашите училища.
Не смятам 24 май, Деня на св. св. Кирил и
Методий, че е най-българският празник. За
мен Денят на народните будители е най-българският. Тъй като обхваща цялата ни духовна вселена – от Димитър Талев в по-ново
време до свети цар Борис І в ІХ век. Той е
най-големият наш държавник, защото стори
не някакъв акт, който да е от значение само
за епохата, а извърши промяна в направлението, пренасочи движението на българския
народ в бъдещето и това е големият му принос. Могъщото, световното развитие на народа ни е направено от него. Той европеизира българския народ чрез християнизирането
му. Ето защо е първи сред многото известни
и забравени български будители.
До него се нарежда свети Климент Охридски – създал българската азбука, не славянс-
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ката. Българската азбука е създадена в българската държава от българския владетел и
българските книжовници Константин Преславски, Наум Охридски, Климент Охридски. В това отношение нека сме наясно. В
продължение на 60 години българският народ беше мамен от налаганата му история.
Не която му се даваше, която му се налагаше.
Той и сега е мамен. В демократичното общество. Ама били признати 100 факта, премълчавани по-рано, а сега се казвали. Да, обаче
400 не са казани, продължава да се мълчи за
тях. Тогава какво става? Ако ти казваш половината истина, дали не казваш цяла лъжа,
защото премълчаваш останалата част.
Днешната духовна деградация е последствие от жестокото потъпкване на миналото.
Беше ликвидиран паметникът на българските народни бойци, а това е памет на цялата
българска нация, на българското развитие.
Свети цар Борис, свети Климент, цар Симеон Велики, цар Самуил, цар Калоян, цар
Иван Асен ІІ, цар Иван Шишман, патриарх
Евтимий, мъчениците, изгорени на кладата
в турското робство – свети Георги Нови Софийски и свети Никола Нови Софийски. Паисий Хилендарски, дал поврат на Възраждането, книжовниците, създали българската
книжовна култура. Революционерите, поставили основата за политическото ни освобождение. Раковски, Левски, Ботев. После
Вазов. Всички онези, съградили следосвобожденска България с най-големия просперитет, познат в Европа.
От малка турска провинция, доведена до
пълно крушение, именно следосвобожденските будители, българските интелектуалци
само за 12 години извеждат отечеството ни
на първо място на Балканите и на четвърто
в Европа по ръст на икономическите показатели. Коя друга нация е изживяла подобен
възход! Дължим го на народните будители.
Ето защо е изключително важно паметта за
тях да бъде запазена.
– Когато подехте инициативата за възстановяване Деня на будителите, лесно ли

намерихте съмишленици и какви трудности срещнахте при осъществяването ѝ?
– Започнахме с онова, което имахме възможност да направим през 1987 г. По-рано
бях проучил, и то със заповед на министъра
на отбраната Петър Панчевски, всички разрушени паметници на падналите в битки за
България воини. Общо 1140 на брой – били
са издигнати със скромните гологани на вдовиците и сираците. Беше невероятно, потресаващо кощунство. Никоя нация не унищожава паметта на загиналите за отечеството
синове. Бях потиснат от този факт и започнах
мълчалива борба – през 80-те години на ХХ
век друг начин за действие нямаше. Успях
да публикувам статия в тогавашния, социалистическия “Труд” (имаше чудесен редактор на културния отдел – Николай Тодоров,
а и главните редактори бяха поддръжници на
националната кауза). Беше със заглавие “Българийо, за тебе те умряха”. Описвах всички
ужасии, извършени с паметниците.
Само един пример. Синът на Димитър Ценович – този, който води комитета в Букурещ и дава 150-те златни лири на Левски,
за да тръгне през декември 1868 г. и да започне революционната дейност в България,
неговият син – ротмистър Ценович, загива
при атаката на Тутракан и е погребан в град
Исперих. Гробът е разрушен, на мястото заливат асфалт и правят отдел “Чистота” – за
боклукчийските коли на Исперих. Имаше
отзвук. Покани ме в предаването си Кеворк,
спомням си, беше изключително смутен –
очакваше да се чуят поразителни неща. Но
съумях да ги кажа такъв начин, че да стиг-
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нат до сърцето на българския народ.
Въпросът с паметниците се превърна в общонародно дело, подкрепиха го хора с влияние и партийци като Светлин Русев, Нешка
Робева, Николай Генчев, Тончо Жечев. Така
през 1988 г. една вечер на път с Николай Генчев и Тончо Жечев за Николаево седнахме
на една масичка и предложих да създадем
общонародно сдружение и движение “Мати
Болгария”. Те приеха идеята ми, но съдът я
отхвърли, тъй като в Народна република България не можеше да съществуват независими организации.
Веднага след 10 ноември обаче първите
подадени документи в съда бяха за “Мати
Болгария” и тя беше първата независима организация – демократична и национална, регистрирана след 10 ноември 1989 г. Това стана на 5 декември 1989 г. Месец по-рано ние,
обединилите се около идеята за сдружението, решихме да възкресим Деня на народните будители. На 31 октомври срещу 1 ноември 1989-а, още при тоталитарен режим
и когато се развиваха драмите с “Екогласност”, се събрахме при читалище “Петър Берон”, но го намерихме запечатано от властите. За всеки случай бяхме подготвили и
друг вариант, резервен, та в малкото периферно квартално читалище “Гоце Делчев”
– на македонски бежанци, при Захарна фабрика, с българското знаме, иконата на свети Иван Рилски, портрета на Ботев и химна
“Будители народни” повторихме случилото
се преди 80 години в Пловдив. Така отново
се роди в условията на сатрапия и на диктатура един общонароден и епохален за българите празник.
Оттам нататък почти нямаше проблеми,
но целта ни беше официалното му обявяване. Изпратихме 6–7 писма до управляващите и през 1992-ра получихме желаното решение.
– Как сега чествате празника?
– Според традицията. С литургия и шествие от паметника на свети Климент Охридски със запалени факли – символ на светлината на знанието, стигаме в Народния дворец
на културата, в зала № 1. Следва програма
– започва с химна на будителите, включва
всички любими възрожденски и патриотични песни и българския фолклор, който е найголемият пазител на българското, защото
историята и езика можеш, но фолклора не
може да фалшифицираш. И завършваме с
“Питат ли ме де зората”, “Шуми Марица” и
“Многое лето”.
– Кои са най-светлите дати в българската история?
– Създаването на българската държава на
Балканския полуостров, защото сме имали и

Боян Пенев (27 април
1882 г., Шумен – 25 юни
1927 г., София) – завършва славянска филология в Софийския университет (1907 г.), от 1909 г.
е преподавател в Алма
матер. От 1912 г. до 1914
г. пребивава в Мюнхен,
Берлин, Краков, Варшава във връзка със свои
изследвания. Един от
най-изтъкнатите български историци и критици
от първите десетилетия
на ХХ век. Автор на четиритомен труд “История на новата българска литература”.

друга преди това – Велика, Волжка. Но найголямото събитие за мене е християнизирането на българите през 865 г. Другото голямо
събитие е раждането на българската азбука.
Да престанат да спекулират с т. нар. славянска писменост. Преиначаването, фалшификацията и премълчаването на историческите факти са най-страшното престъпление
към един народ.
Първо, на тази азбука пишат българският
и руският славянски народ, всички други пишат на латиница. Второ, не всички славянски народи – това трябва да се помни – имат
отношение към българската азбука. Защото
Кирил и Методий създават глаголицата. Тя
е декоративна, много близка до азиатските,
до грузинската, до арменската, красива е, но
по функционалност – неприложима. Докато
пристигналите в България ученици на светите братя създават действаща азбука. Климент Охридски има голям принос.
Написването на “История славяноболгарская” е с огромно значение за запазването на
националната ни идентичност. Априлското
въстание е самостоятелно българско дело. То
реши свободата на България, а не милостта
на господаря император. На българския народ трябва да се каже истината. Руснаците
за пръв път заговарят за България едва след
Кримската война. Преди нея те воюват в земите ни, изтеглят българско население в Бесарабия, но не говорят за българска свобода
и за България. Русия осигурява свободата на
Гърция, независимостта и свободата на Сърбия, да не говорим за Влашко и за Молдова,
обаче България все едно не съществува.
И още нещо важно. Нито в Гърция, получила и независимостта, и свободата си благода-
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Стоян Омарчевски (23
декември 1885 г., Стара
Загора – 10 март 1941 г.,
София) е завършил педагогика, философия и
право в Софийския университет. Член на БЗНС
от 1905 г., министър на
народното просвещение
в 40-ото правителство
(1919 – 1923 г.) на Александър Стамболийски.
Въвежда задължителното основно образование,
със средства на министерството, което ръководи, са изградени нови 401
училища в цялата страна. През 1921 г. провежда правописна реформа
– с т. нар. опростен правопис, близък на говоримия език, но част от
интелигенцията се противопоставя, определяйки я като заплаха срещу
националната идентичност. Внася в Народното
събрание законопроект
за поставяне на бюстове
на заслужили българи в
централната алея на Борисовата градина. Негова заслуга са и приетите
закони за депозиране на
печатни произведения
в народните библиотеки в София, Пловдив и
Търново, за създаване
на “достъпни народни
бибилиотеки”, за “поощряване на родната литература и изкуство”, за
създаване на Български археологически институт, на Художествената и
Музикалната академия.

Тази е максимата, която трябва да е заложена в основата на българската национална политика.

рение на Русия, нито в Сърбия, винаги фаворизирана от Русия, има някакъв паметник на
благодарност към руските освободители. Те
имат благодарност към собствената си кръв,
дадена за свободата на собствения си народ.
Тази е великата поука, която трябва да извлече най-после за себе си нашият народ.
Забележителен акт са Съединението и обявяването на независимостта на България. Извършени са без каквато и да е външна помощ.
Значи още една поука – когато вършим нещата си не с покровители, а със собствената си
вяра и със собствените сили, ние ще успеем.
Максима, залегнала в основата на българската национална освободителна идеология.
Освобождение, но не от освободители. Левски не иска освободител, Ботев и Раковски
– също. Те са за извоювана със собствената
кръв и с одобрението на всички европейски
велики сили свобода на България.

– Отношението ви към проведената от
Българската национална телевизия класация “Великите българи”?
– Много може да се говори. Но накратко –
беше недостойна и най-вече търговска форма, използвана от определени хора в Българската национална телевизия с единствената
цел да приберат пари. Гласуването ставаше поръчково. Безспорно е, че двете личности, пазени в съзнанието на българина,
непознаващ издълбоко историята, са Ботев
и Левски. Но излезе, че за Левски са гласували 57 265 души, пък за Ботев – по-малко
от 6000. Ботев е геният на България за последните 250 години! Макар и за него да е
лъгано през годините. Та какво показва подобен резултат? Че нещо не е наред с SMSите. Вероятно влияние имат и преиначаванията и фалшификатите със становището
на Апостола за т. нар. република. В защита
на републиката, която от налагането ѝ при
съветската окупация през 1946 г. ни е носила само беди, унижение и позор. Ние нямаме момент, в който да сме били горди. До 10
ноември 1989 г. бяхме протекторат, оттогава насам сме хаос. Същите, дето бяха слуги
на определени хора на Изток, станаха слуги на определени хора на Запад. Дори нямат
самостоятелното мислене, за да разберат, че
със Запада може да се работи и на равни начала. Продължават да се държат като слуги
– страшен и опасен навик. Но тези разсъждения са за друг разговор.
А “Великите българи” беше срамна, бакалска сделка.
– Какво бихте искали да кажете на всички българи. Вашето пожелание към наймладите – учениците и студентите?
– Знайте истинската българска история.
Човек без история е човек без памет, човек,
лишен от разсъдък.

Лауреати на държавната награда
„Св. Паисий Хилендарски“
Тазгодишният лауреат на държавната награда “Св. Паисий Хилендарски” стана Валери Петров за изключителния му принос към националната култура и духовните ценности на страната. По повод Деня на народните будители високото
отличие му бе връчена от министър-председателя Сергей Станишев.
Валери Петров благодари за отличието и каза, че е човек на надеждата и въпреки възрастта си ще отдаде всичките си сили в българската култура. Обръщайки се
назад, винаги са ме водели две линии, каза именитият поет и преводач на Шекспир. Първата е моят светоглед, обърнат към един свят на справедливост и човечност, и втората е верността към изкуството, за което се борих с дарба, но и с упорит труд.
Носители на наградата до момента са проф. Вера Мутафчиева, проф. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан
Радичков, проф. Христо Христов и арх. Богдан Томалевски.
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Добри Христов (14 декември 1875 г., Варна – 23
януари 1941 г., София) – композитор, музикален теоретик, хоров диригент. Завършва (1903 г.) Пражката консерватория при А. Дворжак, В. Новак, О.
Недбал. Представител на т. нар. първо поколение
наши композитори. С цялостната си изява е найкрупната фигура в българската музикална култура
в първите две десетилетия на ХХ век. Сред многото му творби са и химните за София и народните будители (факсимилето вдясно).

Общонародно сдружение „Мати Болгария“
Учредено е на 5 декември 1989 г., регистрирано е на 7 август 1990 г. Има за своя основна цел да работи за пробуждането,
съхранението и популяризирането на българския дух, народните традиции и културно-историческото наследство на българите в страната и извън сегашните граници на България. Комитети на обединението – 172 на брой, са създадени в много
градове в страната и в петте континента на планетата. Всички те и Националният младежки съюз “Млада България” осъществяват всяка година средно по 645 публични прояви, и то изцяло на възрожденски начала от всички организатори и участници – безвъзмездно. С дарения е финансиран и паметникът, посветен на великото събитие отпреди почти век – обявяването на независима България, открит т.г. в София на площад “Александър І” в Деня на независимостта, 22 септември.
За първи път Денят на народните будители е отпразнуван (неофициално) през 1909 г. в Пловдив. Дотогава на тази дата
(по стар стил) почитат светеца – покровител на България, Иван Рилски. На 13 декември 1922 г. с приемането на Закон за допълнение на Закона за празниците и неделната почивка (подписан от цар Борис ІІІ на 3 февруари 1923 г.) XIX обикновено
народно събрание обявява 1 ноември за общонароден празник на заслужилите българи, отбелязан в календара за 1923 г.
като Ден на народните будители. Предложението е от 31 октомври 1922 г. на правителството на Александър Стамболийски и е изготвено от министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски заедно с началника на бюрото за културни учреждения Никола Балабанов.
В спомените си той посочва, че наименованието “Ден на народните будители” е подсказано от историка Боян Пенев в
разговори на приятелска среща в Народния театър. Въодушевен от събитието, композиторът Добри Христов създава специален химн. Програмата за първото честване на празника е съставена лично от министър Омарчевски. Молебен на площада пред храма “Александър Невски” в присъствието на членове на правителството, висши чиновници, представители
на двореца. Шествие по бул. “Цар Освободител”, покрай Военния клуб, двореца, улица “Търговска” до черквата “Св. Неделя”. И така две десетилетия. До 1946 г., когато Денят на заслужилите българи е изличен от списъка на официалните празници в народната република.
След 46 години, на 28 октомври 1992 г., XXXVI народно събрание със Закона за допълнение на Кодекса на труда възобновява традицията 1 ноември да е Ден на народните будители и неприсъствен за всички учебни заведения в страната.
Инициативата за възстановяването му е на Петър Константинов, организирал – въпреки забраната от тоталитарната милиция – заедно със сподвижници на сдружението “Мати Болгария” честване на празника на 31 октомври 1989-а (3 години
преди официалното му признаване) в читалище в кв. “Гоце Делчев” в столицата.
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Плевенската епопея в
Глобалната мрежа
Илия Пехливанов

За битката при Плевен, която увенчава победата на Русия над Османската империя във
войната от 1877–1878 г., може да се открие любопитна информация в глобалната мрежа. С
тази отлика, че вместо “Плевен” там е написано “Плевна”. По света съществуват и до днес
селища с такова название, дори отвъд Океана. Информацията за тях е почерпена от наймеродавен източник – Британската енциклопедия, ХІ издание, том 21, стр. 838–840 с автор Джон Хенри Верингтън Кроув. Тя е твърде оскъдна обаче, но е на английски, турски и
други езици. Заслужава да стане известна.

Град Плевна има в щата
Монт ана. В
него живеят
едва 138 души
според преброяване на населението от 2000 г. Най-голямата негова забележителност е, че
там се е родил известен американски
треньор по бейзбол. За нас, българите,
е съществено следното:
“Това отдавнашно наименование
е заради град Плевен в България от
битката по време на Руско-турската
война от 1877/78 г. – главното сражение между обединената армия на
Русия и Румъния с Отоманската империя. Отбраната на турците задържа настъплението на русите откъм
юг. Заключителната атака на руските войски принуждава турския гарнизон да капитулира.”
Представени са с подробности 4те поредни битки за овладяване на
града крепост. Руско-румънската защита трае от 20 юли до 10 декември 1877 г. Като илюстрация е добавена картина на неизвестен художник
и мечът на пленения Етхем паша. До
тях – снимка на параклиса “Св. Илия”
на едноименния площад в центъра

на Москва, открит през 1882 г. в памет на руските солдати, загинали при
Плевен. Изрично са упоменати генерал Йосиф Владимирович Гурко, който месеци преди това е защищавал
Шипченския проход, генерал Михаил Иванович Драгомиров и, разбира
се, генерал Едуард Иванович Тотлебен – героят от Севастопол, благодарение на когото пада Плевен.
Накрая – по английски пристрастно – Британската енциклопедия заключава:
“Тази обсада задържа настъплението на руската армия в България,
като предизвиква възхита и почуда
в целия свят.”
Тъкмо тази почуда и възхита обаче
довежда до появата на разни селища
върху картата оттатък Атлантика.
Градче Плевна има и в щата Канзас и в него живеят около 200 души.
То е разположено на малка река в областта Рино. Имало в него голям магазин, изгорял при пожар през 1997
г. Историческото основание за неговото наименование е определено с
едно-единствено изречение:
“Град Плевна в България е свързан
с голямата битка по време на Рускотурската война от 1877/78 г.”

Дадена е отправка към други селища в Северна Америка със същото название.
Град Плевна в Канада е разположен
в щата Онтарио. Той се намира на стотина километра югозападно от столицата Отава. Създаден е през 1860 г., а
с нарочно постановление на местния
департамент през 1877 г. е преименуван в чест на битката при Плевен, което название запазва и до днес.
По същите причини е наименована и една фабрика в град Тампере,
Финландия, още през 1877 г. Нали в
състава на руската армия се сражава
и финландски батальон, проявил героизъм в сраженията при Гривица и
Долни Дъбник, където е изграден мавзолей в памет на загиналите.
Напълно естествено няколко румънски села също приемат името Плевна:
в областта Ботошани (село Сухарай),
в областта Бузау (селото Кребану), в
областта Калъраш (селото Зупсану) и
в областта Галатия (селото Редиу). Поради недостатъчно познаване на влашкия език техните названия са предадени тук може би неточно, за което
просим извинение от читателя.
Нека се знае и помни: има ни върху картата!...
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Звездоподобната Шипка
Подвигът на българските опълченци и руските воини во веки веков е
отбелязан върху небето
В каталога на малките планети в Международния планетен център при Смитсъновата астрофизическа обсерватория в град
Кеймбридж (САЩ) под номер 2530 е вписан астероид “Шипка”.
Астероидът е открит в съзвездието “Орел”
на 9 юли 1978 г. от Людмила Черних, астроном
в Кримската астрофизическа обсерватория.
Тя е работила там по програмата на Института по теоретична астрономия към Руската академия на науките в Ленинград (сега
Санкт Петербург). Астероидът с диаметър
около 14 км се движи в центъра на астероидния пояс между планетите Марс и Юпитер отпреди четири и половина милиарда
години. Може би е отломка от някогашната
планета Фаетон. Отстои на 453 милиона километра от Слънцето и прави една обиколка
около него за 5 години и 3 месеца.
Според общоприетите в астрономическата
общност правила наименованието е по предложение на откривателите. То е вписано в каталога от астронома Брайън Марсден на 26
май 1983 г. и е задължително за употреба в
астрономическата наука. За нас, българите,
това небесно тяло в съзвездието Орел трябва да ни напомня за августовските боеве на
Орлово гнездо, когато съдбата на България
е била замряла в колебание между миналото и бъдещето!...
На старогръцки език “астероид” ще рече
“звездоподобен”.
Руски астрономи са покръстили също астероидите “Кирил и Методий” (№ 2609), “Димитров” (№ 2371) и “Габрово” (№ 2206).
Панорамна снимка на гр. Плевна, щата Монтана,
САЩ, 2003 г.

Астероидите
Малки небесни тела, които обикалят около Слънцето – предимно
между орбитите на Марс и Юпитер. Първият, с името Церера, е открит
на 1 януари 1801 г. от италианския астроном Джорджо Пиаци (1746–
1826). Диаметърът му е 768 км.
Наклонът на орбитите на астероидите е значително по-голям от този
на големите планети. Най-близкият до Слънцето обикаля за 1,12 години, като най-голямото му приближение до Земята е 6,5 млн.км. За сравнение – астероидът Хидалго обикаля Слънцето за 13,95 години.
Известни са орбитите на близо 2000 астероида, но се предполага, че
общият им брой е 40 000–50 000.
Най-яркият е наречен Ерос.
Наблюдава се изменение в блясъка им, което говори в полза на хипотезата, че са с неправилна форма.
Предполага се, че са останки от разрушаването на голяма планета.
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Загадката на филма
„Балканската война“
95 години от атаката на миноносеца „Дръзки“ над кръстосвача „Хамидие“
Петър Кърджилов

►
Миноносецът “Дръзки”

На 7 ноември 1912 г., месец и два дни след
началото на Балканската война, от Кюстенджа (Констанца) за Цариград потеглят египетски товарни параходи, пренасящи военна техника, оръжия и боеприпаси за Турция
от Австро-Унгария и Германия. Конвоирането им е поверено на броненосеца “Хайредин Барбароса”, кръстосвача “Хамидие”
и пет торпедни изтребителя. По залез-слънце, когато керванът е вече между Калиакра
и Емине, българските торпедоносци получават заповед да атакуват – с риск да бъдат
потопени от многократно превъзхождащия

Честито!

Нашият автор Петър Кърджилов спечели годишната
награда на Съюза на българските журналисти за книгата си
“Балканската война. Историята на един филм.”
Престижните награди са в седем категории и се връчват
всяка година по случай Деня на народните будители.
В решението на Управителния съвет на СБЖ Петър Кърджилов е отличен за журналистическо и писателско майсторство, а книгата му е определена като научно изследване
с принос към историята на българската журналистика и
кинодокументалистика.
Редакцията на списание “Българи” поздравява най-сърдечно своя колега и му желае крепко здраве за нови творчески
успехи.

ги по мощ неприятел.
43 минути след полунощ, вече на 8 ноември (Архангеловден, четвъртък), на 32 мили
източно от Варна торпедото на “Дръзки” попада в корпуса на турския брониран крайцер
(кръстосвач) “Хамидие” – след последователните, ала неуспешни атаки на “Летящи”,
“Смели” и “Строги”. Извоювана е първата
величава победа на българския военноморски флот – и то в зората на неговото създаване.
Миноносецът “Дръзки” е командван от
мичман ІІ разряд Георги Купов, едва 24-годишен тогава, а целият отряд бива предвождан
от капитан ІІ ранг Димитър Добрев (участник в сражението при Цушима през Рускояпонската война от 1904–1905). На сутринта
българите се прибират невредими във варненското пристанище (ранен е само един от
моряците). Макар и тежко повреден, “Хамидие” не потъва, а също се добира до дома –
след като е завлечен до Босфора на буксир
от турски кораби (според Владимир Павлов, дългогодишен уредник във Военноморския музей).
През юни 1914 г. във Варна бива прожектиран филмът “Славната българска война с
Турция”, съдържащ епизод, преразказан от
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в. “Варненски новини” (№ 392,
14.VІ.1914) с лаконичното: “Появяването на турския флот в Черно море”. Два месеца по късно в
софийското кино “Модерен театър” е демонстрирана хрониката “Великата освободителна
война на България с Турция”,
показваща “българските миноносци след атаката на крайцера
“Хамидие” (свидетелствата този
път са на вестниците “Дневник”
и “Утро”).
След десетина години, в средата на 20-те, се появява филмът “Балканската война”, в който
също има подобни епизоди.
Най-изчерпателно те са описани от в. “Варненска поща” (№88,
20.VІІІ.1926): “Черно море: атаката и потопяването на турския
крайцер “Хамидие” от нашия
миноносец “Дръзкий” пред Калиакра – български косъм спъна
турския слон, за да му наложи
българското знаме, което гордо
се развява на мачтата на “Хамидие” пред родния ни бряг.”
Зад трите различни заглавия
всъщност наднича един и същ
филм – “Балканската война”, заснет от варненеца Александър
Иванов Жеков (1879 – ?) в края
на 1912 г. и първата половина
на 1913 г. Лентата, чието времетраене е 40 минути, не само
отразява мигове от Балканската епопея, но е и първата кинематографична творба, изцяло
осъществена от българин (авторите на всички филми, реализирани до този момент у нас,
са чужденци). Навярно и затова
неумолимото време е пощадило
този кинодокумент, грижливо
съхраняван днес в Българската
национална филмотека.
Тъкмо в това копие на “Балканската война” има три епизода, поставени в самото начало на
филма и предшествани от междукадрови надписи със следния
текст: “Варна. Българският миноносец “Дръзки”, командуван
от мичман Купов, отива, без оглед на лошото време, да атакува турския крайцер “Хамидие”,
“Хамидие”, обезвреден от “Дръзки”, напуска полесражението завинаги” и “Победоносното завръщане на миноносеца “Дръзки”
във варненското пристанище”.

Първият кадър показва част от
Варненския залив, нос Галата
и пристанищния вълнолом. Наблюдателното око може да зърне в далечината малък плавателен морски съд, който напуска
пристанището (в североизточна
посока). Идентична е картината и в третия епизод (заснет от
същата гледна точка), само че
този път малкото корабче влиза в пристанището.
Най-вълнуващ е вторият кадър
(с времетраене 1 мин 22 сек), в
който ясно се вижда полупотънал метален боен кораб – залята от вода палуба, над която се
извисяват две мачти, три големи комина, “лулите” на въздухопроводните тръби и щръкналите дула на бордовите оръдия.
По всяка вероятност е снимано от малък морски съд (лодка),
който (ведно с полюшващата се
кинокамера в него) обхожда кораба по дължината на целия му
десен борд – от носа до кърмата.
В далечината се виждат няколко други парахода. Финалните
едри планове на подаващите се
над водата оръдия и на част от
залятата с вода палуба са заснети вече от самия крайцер (което
означава, че операторът е бил допуснат да се качи на него).
Макар да са безценни (и като
исторически документ, и като
кинематографичен материал),
описаните кадри всякога са били
извор на съмнения, разяждащи
душата на безпристрастния изследовател. Навярно и затова
те представляват най-голямата
загадка на филма “Балканската война”. Скептицизмът блика най-вече от реалния факт,
че атаката над турския крайцер е извършена посреднощ в
открито море – време и място, правещи невъзможно нейното заснемане с кинокамера.
Всъщност оцелялата до наши
дни картина няма претенции
(за разлика от вестникарските реклами) да отразява истинската атака. Но пък поражда
серия от въпроси, на някои от
които и до днес няма отговор.
Кой е заснел “маринистките”
епизоди, кой е осъществил кадрите с “Дръзки” и “Хамидие”?
Къде е уловен от обектива об-
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„Балканската война”
Епизодът „Хамидие”
82 сек

Кадри от три различни
кинохроники, с три различни заглавия, които
въпреки различното си
времетраене очевидно произлизат от един
и същ първичен материал. В крайна сметка
се оказва, че обявеният за “Хамидие” кораб
във филма “Балканската война” е крайцерът
“Меджидие”, заснет по
друго време (Първата
световна война) и на
друго място (Одеския
залив). Въпросът е: от
кого?

„Потопен турски крайцер” „Турският крайцер „Меджидие”
„Бритиш Пате”
„Бритиш Пате”
40 сек

29 сек

1922.26

1926.28
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разът на турския боен кораб? Кога? И накрая – дали морските съдове, които се виждат на тези кадри, са наистина “Дръзки”
и “Хамидие”?
“Къде е заснет “Хамидие” в това жалко състояние?” – пита Владимир Павлов в
статията си “Нов документ за героизма на
българските военни моряци” (в. “Народно
дело”, 1982), като се опитва да даде отговор на въпроса. – Вероятно пред устието
на Босфора, след като е завлечен до там на
буксир от други турски кораби. Засега не
може да се каже кой е направил заснемането на филма. Ако се съди по наличието на
надписи върху него на английски език, това
са кинооператори от Англия, изпратени да
документират военните и други действия
през войната. Това намира потвърждение и
от факта, че единствената известна досега
фотоснимка на полупотъналия “Хамидие”
принадлежи на английското списание “Ди
илюстрейтид Ландън нюс”.
Моят покоен колега Божидар Славов (който освен киновед бе и морски капитан) също
се опитва да разреши мистерията (явно запознат с материала на Павлов): “Интересен
е случаят със заснемането на епизода с полупотопения “Хамидие” от брега на Босфора и
край него. Имайки предвид възможностите на
оптиката по него време, можем да направим
заключението, че материалът е заснет съвсем отблизо. Отначало е снимано от друг кораб. Може да се предположи, че това е един
от 6-те турски миноносци, които го крепят да
не потъне, завързан със стоманени въжета от
нос Калиакра до Босфора. Вероятно Александър Жеков, с френския си паспорт и познанията на френски и турски, е заснел самостоятелно тези кадри.”
Състоянието на “Хамидие” обаче не е било
чак толкова “жалко”. Въпреки историческия
подвиг на “Дръзки”, въпреки неговата вихрена торпедна атака, въпреки понесените
тежки загуби (една десета от 300-членния
екипаж на крайцера са ранени или убити)
“Хамидие” се оказва леко повреден, добира се до Цариград (провлачен на буксир от
друг кораб или сам – според друга версия),
където го оправят за по-малко от два месеца.
Воден от капитан Хюсеин Рауф Орбай, приятел на Кемал Ататюрк, на 1.І.1913 г. “Хамидие” напада и обстрелва пристанището Хермополис на остров Сира. “Хамидие” нанесе
повече вреди на съюзниците, отколкото цялата турска флота” – пише историкът Йордан Венедиков.
Но корабът, който се вижда във филма
“Балканската война”, е потънал “до козирката” (ако морските съдове имат такава).
Тогава? През 2004 г. доц. Александър Янакиев, един от най-изявените историци на
родното кино, представи научния доклад

“Българската следа”
в British Pathé”, с който огласи резултатите
от проучванията си в
сайта на кинокомпанията: “Поне в един
откъс могат да се видят кадри от филма,
който у нас е известен като “Балканската война”. 40-секундния “Потопен турски
крайцер” представя
със сигурност потъналият турски кораб
“Хамидие” и неправилно е датиран като
материал от 1914–
1918 г., т.е. от годините на Първата световна война.”
Работейки върху
книгата “Загадките
на филма “Балканската война”, скромната ми
персона също се включи в разследването (от
немай-къде). “Посърфирах” из сайта на “Бритиш Пате” и попаднах на 29-секундно материалче, озаглавено
“Турският крайцер “Меджидие”. Сбитото
му съдържание гласеше: “Турският крайцер “Меджидие” – потопен в Черно море,
бива извлечен от руснаците и ремонтиран.”
Какво бе удивлението ми, когато установих, че лентата “Турският крайцер “Меджидие” е част от “Потопен турски крайцер”,
че едрият план на оръдието (присъстващ
и в двете хроники на “Бритиш Пате”) се
оказа абсолютен близнак на кадър, фигуриращ в “Балканската война”, че във филма на Александър Жеков могат да се видят
всички кадри, от които се състои епизодът
“Потопен турски крайцер”!
Излизаше, че добрият стар “Хамидие”
от българския филм е “Меджидие” в хрониките на “Бритиш Пате”!?
Всъщност двата кораба са почти близнаци
(макар и да са строени на различни места –
“Хамидие” във Великобритания, “Меджидие” в Щатите). Родени (спуснати на вода)
са все през 1903 г., дължините им са съответно 110 и 105 метра, широчината им е еднаква – 14,5 м, и двата газят 5 м, идентично
е въоръжението им. По време на Балканската война “Меджидие” стряска покоя на
българската брегова отбрана, той е един от
корабите, които пристигат в помощ на “Хамидие” през онази фатална ноемврийска нощ
на 1912 г., съдействайки му да се добере до
Истанбул. През Първата световна война двата кръстосвача отново са борд до борд, ко-

▲
Мичман Георги Купов
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гато през пролетта на 1915 г. се отправят към Одеския залив.
Но на 3 април “Меджидие” неочаквано попада на мина, започва да потъва и засяда (дълбочината на морето
под него е около 12 м). След като неуспешно се опитва да спаси кораба,
немският капитан Брюксел (командир
и на “Меджидие”, и на целия отряд)
издава заповед за унищожаването на
крайцера. Един от придружаващите
миноносци изстрелва торпедо, “Меджидие” потръпва и потъва, като на
повърхността остават само димоходните тръби, мачтите, надстройките
и оръдията му. Дори горната палуба
се озовава на около половин метър
под водата...
През лятото той е изваден от руснаците, ремонтиран, превъоръжен
и прекръстен на “Прут”. Под това
наименование и точно след една
година корабът влиза в състава на
руския Черноморски флот, който
в края на 1917 г. от “императорски” става “красноармейски”. Макар че над “Прут” се развява червеното знаме, не му бива съдено
да воюва за съветската власт и световната революция – на 1.V.1918 г.
германските войски влизат в Севастопол, пленяват крайцера и го
връщат на турците.
Като боен кораб “Меджидие” служи вярно до 1940 г., когато е превърнат в учебен съд за обучение на кадети. Чак през 1947 г. бива “изключен”
от състава на османския флот. През
1952 г. е продаден като старо желязо, но изтичат цели четири години,
докато най-сетне успяват да го нарежат на парчета...
Не по-малко драматична е и участта на “Дръзки”. През 1942 г. на борда му избухва взрив (причинен от
неправилно съхранение на барут) и
торпедоносецът потъва на варненския кей. Скоростно ремонтиран, той
отново влиза в състава на ВМФ. Бра-

куван и разоръжен през 1950 г., миноносецът бива използван за плаваща мишена.
Във връзка с наближаващата 45годишнина от торпилирането на “Хамидие” се ражда идеята корабът да
бъде превърнат в музей. Но по това
време “Дръзки” е подходящ единствено за вторични суровини – останките от него, предназначени за претопяване, се въргалят из района на
гара Горна Оряховица. Върнати са
само димоходът, едно оръдие и някои по-дребни атрибути, които биват монтирани на еднотипния торпедоносец “Строги”.
На 21.ХІ.1957 г. край Военноморския музей във Варна контраадмирал Бранимир Орманов (тогава командващ ВМФ) открива тържествено
кораба музей “Дръзки”. На церемонията присъства и о.з. кап. I ранг Ге-

орги Купов, героят на онази паметна нощ.
И така “Хамидие” или “Меджидие”? Пред устието на Босфора или
в Одеския залив? От брега или от
подскачаща върху вълните лодка?
1912–1913 или 1914–1918? Как кадрите с “Хамидие” (вероятно работа
на чужденец) са се озовали прикачени към филм, за който с висока степен на вероятност може да се твърди, че е дело на Жеков (в по-голямата
си част поне)?
Не е много ясно. Ясно е обаче, че
имплантирането на “Епизода “Хамидие” в плътта на филма “Балканската война” не е сторено случайно.
Както и заснемането му (от когото и
да било). Защото морските битки са
най-грандиозното зрелище в киното
до този момент!
Възможно ли е все пак Жеков сам
да е заснел епизода, който впоследствие е втъкал в “Балканската война”?
Възможно ли е българинът да е бил
един от незнайните летописци на “Бритиш Пате”? Всичко е възможно – до
доказване на противното.
Каквато и да е истината, “Епизодът
“Хамидие”/“Меджидие” е бил, е и
ще бъде част от филма “Балканската
война”, което ще рече – част от историята на родното кино, къс от зримата летопис на България.
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Войнишкият светъц
Почит към загиналите през войните в трънското село Шипковица

Йото Пацов

Всеки, който тръгвал от каменните пристани на Рагуза, днешния Дубровник, от древния български Драч,
който византийците наричали Дирахион, а арнаутите – Дуръс, от столицата на непобедимия Скендербег
Корча или прочутия с пазарището си
Елбасан за българските предели около Ниш, София, Видин или в Трансилвания, по Карпатите или по поречието на Вардар, Морава и Тиса и
по течението на великия Дунав – все
по тези Балкани минавал. Сега тук е
пустош, гората е прорязана само от
кльона на границата, която дели България от България, макар по картите за оттатъшните земи да пише, че
са Сърбия, а нашите срамежливи политици със свити като от киселици
уста да ги наричат Западни покрайнини. Хората и отсам, и оттатък говорят един език, готвят едни манджи,
викат кокошките и мамят животните по един и същи начин, кръщават
младенците си с едни и същи имена... Една е земята им, една е кръвта
в нея, дето я кара да ражда, и роднини от памтивека лежат в гробищата
на пръснатите по ридовете села...
Настланият с каменни плочи път
от Триест, Риека, Дубровник и Зета
за към Дивите поля покрай Днепър
и за градовете на балтийската Хан-

за още личи сред буетаците в околностите на село Шипковица и местните хора знаят къде предците им са
вардели прохода от разбойници, къде
са думкали барабаните си, та да известят пътниците и керванджиите,
че навлизат в страшни места, и да
угасят ищаха на айдуците за плячка и кръв.
Този балкан ми показва арх. Стойчо Петров, довел е и баща си, и сина
си при корените, които ще са живи
заедно с рода му, докато свят светува. Това е Краище, тези планини се
наричат Краищенски и като че ли
наистина Господ, като е правил Земята, е стигнал дотук и каквото му
е останало, всичкото го е струпал
на купчина – била, бърда и чукари,
гори и потоци, долове и оврази, поляни и урви – красота и дивотия, и
накрая е заселил тук най-коравото
племе българи, от тия, дето на секира са захранени, защото само те са
могли да сложат ред и да оцелеят в
този суров край.
А да сложат ред – то ще рече от
пръстта, камъка, глината и буките да
правят кирпич и тухли, цигли и тикли, греди и талпи за къщи, от горуните да дялат стръкишки, рала и потоници, от гръниците воденичарски
и коларски колела и дикани, набодени с кремъци, от ивите и ракитите да дълбаят лъжици и лъжичници,

от липите – нощви и корита, кринчета от буките и елшите, да плетат
плетища и плевни от свинака и мъждрян и така всичко да вкарат в употреба и от всичко да вземат полза и
наука, че славата им на похватни,
сръчни и безстрашни строители да
вее знамена от най-високите комини на промишлена България, от найпредставителните вечни сгради на
Отечеството във всичките му предели, в околните държави и дори и
зад морета и океани.
И в същото време да не забравят,
че най-високата точка на техния роден край увенчава връх, от името на
който всеки тукашен човек настръхва
– Кървави камък. Не червени скали или поетична метафора за приказните планински залези са родили
това наименование – тук бранителите на шипковишката крепост Ранчица, окървавени от многобройни рани
и след безнадеждна битка, са изклани над бездънната пропаст от византийската сган, изтръгнала очите на
Самуиловите войници само седмици преди това, след трагичната битка
под Беласица при село Ключ. И оттогава святата им кръв тече по скалите като напомняне за всеки, който
нехае за земята на дедите ни...
Едни от тукашните хора са староседелци, други са пришли, но с
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годините разликите са се загубили,
както се е загубила и великата привилегия на староседелците, оставени
тук от някой си български цар за ратна бран – през миналия век войните
са направили всички равни в окопите за защита и териториално обединение на България, разпокъсана от
бездушието и гнилите интереси, от
вулгарното безсърдечие на западни
и източни сили. Двайсет и осем млади мъже дава кървав курбан на олтара на Отечеството Шипковица от
1912 до 1918 г. и с тази непрежалима жертва е свързан празник, тачен

и досега от всички шипковчани, където и да се намират по земното кълбо. Станало така.
В къщата на Галабовците, както
наричали рода им, и този ден найранобудна била снахата – омесила
хляба и го захлупила в нощвите да
втасва, наклала огъня, помела и прибрала и излязла да помага на мъжа
си да оправя животните. Когато жаравата станала, тя метнала погачата
на подницата и я заринала да се пече.
Но още не излязла от собата, откъм
огнището се чул гръм, жаравата се
пръснала, а като вдигнала връшника, видяла, че и питата се е пръснала в пепелта. Изохкала майката,
изтичала при мъжа си и през сълзи му казала:
– Питата се пръсна, некое от нашите момчета си е отишло...
А те двамата имали трима сина
на война...
Нямало обаче какво да се прави,
помела пръснатите въглени, стъкнала огъня, месила пак и пак захлупила
питата на подницата. И тя пак гръмнала и се разпиляла из къщата, и пак
извила жален вик майката:
– Мале, Господ и второто ми момче
прибра!...
Пак месила, пак сложила хляба и
пак се потретило същото. Зачернила
се майката, повярвала в знака, кой-

Стойчо Архитекта
Арх. Стойчо Петров носи Шипковица в сърцето си през всички дни на живота си и се опитва такава, каквато я
помни от миналото, да я предаде на
сина си Мартин. Защото именно Шипковица за него, за сина му, за рода му,
за земляците му олицетворява свещената Родина, за която предците им са
лели кръв, пот и сълзи, но и в която са
славели Господа за благата, красотите, радостите и благополучието, с което ги е дарил. Именно Шипковица го е
научила на труд и красота, на справедливост и любов, дарбата му да остава
чрез творбите си във времето също е
оттук – защото има ли по-вечно нещо
от земите, които обитаваме редом с духовете на тези преди нас и със светлите
сенки на онези, които идат? А сградите,
които е проектирал и построил, се огряват от слънцата и се мият от дъждовете
на множество африкански страни и на
всички предели на нашата, за да има с
какво да се гордее българинът.
Ако се е родил на място като Шипковица, разбира се, за да засуче още
с майчиното си мляко гордост и достойнство.
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то Провидението ѝ дало за гибелта
на синовете ѝ, а след месец ужасът ѝ
отнел и последната надежда, че всичко това може да е случайно – пощата донесла известие от командира
на братята Йордан, Мито и Драгомир Ризови Гълъбови, че и тримата

са паднали със смъртта на храбрите
в един ден – именно в този, в който
се пръскали неопечените погачи в огнището на бащината им къща...
Струва си да се споменат тези мъже,
чиито гробове сигурно отдавна вече
пещерният национализъм на гърци,
турци, сърби и родоотстъпници, наричащи себе си македонци, са заличили – това са шипковчаните Васил
Найденов, Йорде Величков, Стойне
и брат му Петраки Велинови, Илия
Димитров, Цветко и брат му Рада Величков, Иванчо Богословов, Драган
Кръстев, Янакия Велинов, Рангел
Радев, Христо Игнятов, Станко По-

пов, Петър Василков, Йордан Стайков, Йосиф Дейчев, Николай Радев,
Анани Антов, Пейчо Милков, Никола Велинов, Божил Янакиев, Драган
Милков, Велин Гълъбов, Никола Ангелов, Стоян Ангелков...
Те са гинели по фронтовете, те с
парчето просеник, с кратуната мътеница, с цървулите и навущата, а
често – и с дървените налъми, с конопените ризи и с пушките, с които
бащите им са били сърбите по време
на Съединението, са превземали Одрин, бранели са Дойран, гинели са на
завоя на Черна и са смляли турския
аскер, френския легион, шотландските и английските корпуси, клали са
на нож най-елитните и най-прехвалените армии на света и са ни спечелили ненавистта на народи, които и до днес не могат да ни простят
това, че сме бранели Отечеството си
така, както те никога не са умеели.
Спомнете си само давещия се от бяс
и ненавист към българите Бърнард
Шоу, забравил след нашите победи
аристократичната си сдържаност и
сменил просветения си хуманизъм
с троглодитска ненавист...
Днес в Шипковица през зимата живеят само двама души – престаряла
майка с възрастния си син, и това е
цялото тукашно население. Но войните, героизмът, подвигът и българщината завинаги ще имат този адрес,
защото денят, в който питите са се
пръснали в дома на Галабовците, оттогава е Денят на Войнишкия светъц.
Светъц – защото така се произнася
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думата светец на местния говор, а на
въпроса, кой е той, никой тук не се
наема да отговори. Пък и едва ли е
нужно – построеният в последните
години параклис с усилията на Живко Крумов, Иван Тихомиров и ловната дружина на Шипковица очевидно
го персонифицира като св. Георги, но
ние всички знаем колко много от българските светци завинаги са останали безименни – един от тях празнуват шипковчани.
Обичаят е такъв – всеки баща или
дядо, който на следващата година има
да изпраща син или внук в армията, коли тук, до параклиса своя курбан – овне за живот и здраве, жертва,
за да се върне всеки от премеждията на войниклъка и от което и да
е друго пътуване жив и благополу-

чен. Е, сега вече армията ни, която
не можаха да удавят в собствената
си кръв какви ли не мераклии за българска земя, самите българи съсипаха, войници вече нашите младежи
не ходят, но обичаят си е останал и
се тачи свято – сега вече много често за здраве и успех на младежите,
които заминават през страни и континенти да си търсят щастието, което у дома им е отнето. Празникът се
прави през предпоследната неделя на
октомври всяка година, шипковчани
се стичат от цяла България, от околните страни, от Германия и от Испания, дори от Съединените щати бил
дошъл баща да заколи овне за сина
си, казват.
Та почитта към Войнишкия светъц
така става от прост селски помен за
скръбта на една българска балканджийка планетарен празник, защото българинът е човек с добро сърце, ако го зачиташ, и той не възразява
всеки, който иска живот в мир и благополучие за чедото си, да заколи на
този ден овне, та Господ да чуе молбата му...
Споменатите вече Живко Крумов,
Иван Тихомиров, бойната ловна дружина на Шипковица и мнозина други освен параклиса са построили и
чешма, и голям заслон, същинска зала

с тухлени стени, керемиден покрив
и дървени маси за събора на Светъца, с което са продължили делото на
други свои съселяни – като например
на изключителния патриот и всеотдаен шипковчанин о.р. полк. Славчо Дойчинов, на когото селото дължи пътя, който го свързва със света.
И ако трябва да говорим за човещина и за взаимопомощ, е редно да се
спомене, че дори когато снегът е до
пояс, се намира кой да плати за булдозер да разрине пътя, та да може,
който има джип или друга кола с повишена проходимост, на няколко курса да изкара хората до параклиса, та
да си направят оброка...
Врят казаните с курбана, шарената салата като че ли е проснала трикольора на масата с червеното на доматите, зеленото на краставиците и
бялото на сиренето, ароматната ракия прелива от филджаните, потни
стъкленици вино и бира, мезета разнообразни, по които можеш да учиш
географията на България от Смядово, Банско, Горна Оряховица до Златоград и Харманли, и хора, вдигнали
чашите за най-важната наздравица –
никога хлябът да се не пръска в подниците на българските огнища, никога българска майка да не меси за
помен на синовете си...
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Кога Турция ще признае
геноцида над арменците
Един от големите военачалници на кан Крум се е казвал Вартан
Петър Пъдев

Членове на лявата турска Работническа партия
размахват национални
знамена на 11 октомври в Истанбул по време
на демонстрация срещу
приетата от комисия в
Конгреса на САЩ резолюция, признаваща арменския геноцид в Османската империя. С 27
гласа “за” срещу 21 “против” Комисията по външни отношения одобри
резолюцията, което ядоса и администрацията на
президента Буш, и правителството на премиера Ердоган

Сред българските политически среди става отново актуален въпросът, да се признае
ли официално арменският геноцид в Османската империя през 1915–1922 г. Повод даде
комисия в Камарата на представителите на
Конгреса на САЩ, която през октомври гласува резолюция, обявяваща за геноцид избиването на около 1,5 млн. арменци при насилствената им депортация от Османската
империя.
Анкара твърдо отрича този факт и резолюцията рязко охлади отношенията с Вашингтон
в момент, когато САЩ са силно зависими от
Турция заради войната в Ирак. Президентът
Джордж Буш, държавният секретар Кондълиза Райс и министърът на отбраната Робърт
Гейтс се опитаха да предотвратят признаването на арменския геноцид.
Около 70 на сто от въздушните превози
на САЩ към Ирак и 95 на сто от американските бронирани машини минават през Турция, изтъкна тогава в аргументите си Гейтс.
Въпреки доводите доминираната от демократите Комисия по външните отношения гласува резолюцията.

Канада и Белгия имат
специален закон
У нас въпросът за признаването на арменския геноцид бе внесен в парламента от партия “Атака” през май 2006 г. Депутатите от
управляващата коалиция на БСП, НДСВ и
ДПС след 3-часови разправии гласуваха да
не се обсъжда казусът.
Два месеца по-рано депутатите ни се изпокараха в парламента, когато трябваше да
се почете с минута мълчание годишнината
от геноцида над арменците. Народните представители от ДПС категорично отказаха да
се присъединят.
28 държави от 3 континента са признали
геноцида според справка на АФП от 2006 г.
На 12 октомври 2006 г. френският парламент
прие закон, който криминализира отричането на арменския геноцид, предвиждащ лишаване от свобода. Канада първа приема такъв
закон през 2005 г. Белгия вероятно скоро ще
стори същото.
Известни юристи в САЩ правят постъпки да бъдат изплатени на наследниците застраховките “Живот”, правени приживе от
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Турски министър отменя
визита в САЩ
Турският държавен министър Кюршат Тюзмен
обяви на 13 октомври в Анкара, че се отказва да
присъства на конференция, организирана от турско-американския бизнес съвет. Тюзмен отменил
визитата си в САЩ в знак на протест срещу приетата във Вашингтон резолюция, признаваща арменския геноцид. След резолюцията Анкара отзова посланика си от САЩ.

Премиерът Ердоган призова
Армения за диалог
Турският премиер призова на 19 октомври в
статия за “Уолстрийт джърнъл” за диалог и помирение с Армения. “Търсим начини да се насочим
към този болезнен въпрос и да развием отношенията си с Армения, но не можем да живеем в миналото”, писа Ердоган, добавяйки: “Сега Армения
трябва да направи следващата стъпка.”

избити по-късно арменци в Османската империя. В някои случаи адвокатите са успявали пред застрахователни компании в Америка и Франция.
“Интересно как всички големи демократични държави признават геноцида над арменците, а България, която е била 500 години
под турско робство, не го признава”, цитира по-рано “Труд” родената в България арменска писателка Севда Севан.

Спасявали са българи от бесило
Лично аз се прекланям пред съдбата на злощастните арменци, но съм убеден, че никому
нищо няма да помогнем, ако сега България
официално признае геноцида. Всички познаваме по някой и друг арменец у нас. Живели
сме заедно в мир и разбирателство. Някои са
се прославили като герои, защото са спасявали българи от бесило или от ятаган.
На 14 октомври миналата година в Пазарджик тържествено отбелязаха 100-годишнината от смъртта на Ованес Съваджъян (1844–1906). През януари 1878 г. той е
бил телеграфист в Татар Пазарджик. Тогава Съваджъян променя отговора на телеграма, изпратена от Цариград, и спасява хиляди българи.
Главнокомандващият турските войски е
запитал дали да опожари града и да изтреби населението му. Телеграмата от султана
му нарежда да го стори. Но арменецът телеграфист променя смисъла и стоящият до
него Сюлейман паша получава отрицателен отговор.
Съваджъян става първият кмет на Татар
Пазарджик след Освобождението. Днес той

е почетен гражданин на Пазарджик. Край автогарата има негов паметник с бюст, на който срещу името му пише: “Спасил от гибел
българското население в Пазарджик по време на Руско-турската освободителна война.
Носител на трите степени на ордените “За
гражданска заслуга” и “Св. Александър”.
У нас се разказва и една легенда от времето, когато заловените от турския аскер хайдути са били изпращани на заточение в Диарбекир. Там служел арменският отец Степан.
Местните турци много го уважавали. Веднъж група от 20 български революционери,
млади момчета, били осъдени и изпратени
в Диарбекир да бъдат обесени.
Като чул за присъдата, отец Степан дошъл
при валията с една каручка, в която му донесъл 20 тикви. Валията го приел веднага,
защото отецът се радвал на всеобщо уважение и сред турците заради добрините, които им е сторвал.
Ето как предава по-нататък казаното на
валията от дядо Степан днес 58-годишният
отец Кусян Хадавян в интервю от 6 януари
2006 г. за в. “Стандарт”: “Чух, че 20 момчета, луди глави, ще бъдат обесени, но тези
момчета са като тиквите – едва ли са осъзнавали какво са вършели. Затова ти предлагам
да разменим тези 20 тикви срещу главите на
тези 20 момчетата.”
Отецът отървал от смърт българчетата. Оттогава идва поговорката “Да се оплачеш на
арменския поп”, чийто смисъл днес е обърнат наопаки и сега означава да се оплачеш
някому, който няма да те чуе.

Първата държава, приела
християнството
Българите имаме много общи неща с арменците. Арменската църква обаче се нарича апостолическа, защото приема религията
от Христовите апостоли Тадей и Вартоломей
през I в. Армения е първата държава в света,
приела християнството. Християнизацията
на Армения става през 301 г. от свети Григорий Просветителя по време на цар Тиридат III. Техният патриарх на всички арменци се нарича католикос.
Българската църква се отделя от гръцката и става самостоятелна през 1870 г. благодарение на застъпничеството пред Високата
порта на тогавашния цариградски католикос
Мъгърдич Хримян.
Един от големите военачалници на кан
Крум се е казвал Вартан. Той е допринесъл
за победата над войските на гръцкия император Никифор във Върбишкия проход през
811 г. Историците смятат, че Вартан е бил арменец, защото това име се среща само при
арменците.
В миналото най-известните часовникари,
фотографи, аптекари, лекари у нас са били
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поколения наред все арменци. Въобще смятало се е, че арменецът избягва професии,
които изискват тежък физически труд. Няма
арменец, който да е станал миньор или да е
отишъл да работи на къра, шегуваме се при
случай на чашка.
Затова арменците и днес у нас живеят главно в големите градове: около 7000 в Пловдив, 4000 в София, 2000 във Варна. Женят
се главно помежду си, което крие риска далечни роднини по една или друга линия да
сключат брак. Тогава децата им рискуват да
заболеят от т. нар. арменска болест, известна
още като средиземноморска треска (морбус
периодикус), разказа ми в София, като бях
студент, известният доктор Кьолеян от поликлиниката на пл. “Възраждане”.
Веднъж седмично те втриса, вдигаш висока температура, пиеш аспирин, изпотяваш се и на другия ден ти няма нищо. Като
минеш 40 години, пристъпите се разреждат
и после съвсем изчезват, успокояваше ме др Кьолеян. Аз имах такива пристъпи и бях
ходил да ме лекуват къде ли не най-големите светила, професори, в най-добрите клиники. Напразно.
Участъковият ми лекар Кьолеян тогава
единствен постави точната диагноза по метода на изключването на всички останали
вероятни заболявания. Оказах се уникален
случай, защото нито съм арменец, нито майка ми и баща ми са имали някаква родствена
връзка: тя е от София, той – от Търговище.
От д-р Кьолеян съм чувал за един особен
обичай при тях. Когато мъжът отиде в семейството на избраницата си, за да поиска
ръката ѝ, посрещат го с тава току-що изпечени курабийки. Само в една предварително
белязана курабийка има замесено парченце
от изпражнение на момичето!
Кандидатът за булката трябва да получи
от ръката ѝ и да изяде точно тази курабия и

Арменският президент Роберт Кочарян (вляво) приветства след разговор
на 11 октомври в Брюксел с комисаря по външните отношения и сигурността Хавиер Солана с усилията за признаване от страна на американския Конгрес на геноцида над арменците в Османската империя. Армения и Турция
имат обща граница с дължина 330 км, но досега все още не са установили
дипломатически отношения

едва тогава получава от родителите ръката
на дъщерята. Вероятно по този начин годеникът трябва да покаже, че е готов да изтърпи като бъдещ съпруг всичко, каквото му надроби в живота жена му.
Не е рядко изключение у нас източноправославен да се ожени за арменка или арменец
да вземе източноправославна за жена. Ритуалът в арменската църква е малко по-различен: свещеникът не слага на младоженците корони. Връзва им на главите венчета от
преплетени бели и червени конци, подобни
на мартенички.
Щом новото семейство се сдобие с бебе,
родителите решават дали ще го кръстят в
арменска или в православна черква. От десетина години насам родителите в подобни
смесени семейства вадят кръщелни актове
на децата си предимно в арменска черква,

Католикосът на всички арменци Карекин II бе приет на 29 октомври в Ню Йорк от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун. Карекин II е избран за
католикос през 1999 г. През 2001 г. по негова покана папа Йоан Павел II посещава Армения. През
2006 г. е на едноседмична визита в Истанбул по
покана на вселенския патриарх Вартоломей I,
по време на която споменава арменския геноцид и създава известно напрежение с турските
власти.
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ховете резолюция за геноцида.

“Вашингтон пост” е категоричен
за 2 неща

Обмисляме да изпратим свой представител в България, каза върховният
патриах католикос на всички арменци Карекин II на срещата си на 15 ноември с премиера Сергей Станишев, състояла се в Ечмиадзин, седалището на
Арменската апостолическа църква. Карекин II и Станишев смятат, че църквата трябва да се обърне повече към потребностите на хората и да проявава повече благотворителност, за да не могат сектите “да купуват” души.

защото те се признават в САЩ и имиграцията с тях там става по-лесно.
В Америка живеят много арменци, там има
силно арменско лоби, което най-вероятно е
повлияло Комисията по външните отношения към Конгреса да приеме разбунилата ду-

Арменец се дуелира заради българската чест
Румян Славов
В мемоарната си книга „Път през тодините” писателят Константин
Константинов (1890-1970) пише следното:
„Изумителните успехи на нашите войски предизвикаха публично
възмущение срещу нас и дълбоко съчувствие към турците от твърде
четения в България френки писател Пиер Лоти, който напечата статии
по този повод. Един арменец, поручик Тарком от българската армия,
отговори в нашите вестици на Пиер Лоти и му обяви дуел. Той отиде в
Париж и се би вместо с Лоти с един негов почитател.”
Първо за Константин Константинов. Вече е признат за един от найдобрите стилисти в българската литература. Не е много известен, защото в романа „Кръв” (1933) развива трактовка за Септемврийското
въстание, която не е удобна за социалистическата критика. Поради
това дълги години се препитава като преводач. Обаче изящен – превел е почти целия Константин Паустовски, той пък признат за един от
най-добрите стилисти в съветската литература, „Война и мир” на Лев
Толстой и цялото творчество на Антоан дьо Сент Екзюпери (включително „Малкият принц”).
По разказ на Константин Константинов е направен известният български филм „Хотел „Централ”.
Случаят с арменеца Тарком е от Балканската война. Настроението
на нацията след зашеметяващите победи на българската войска Константинов отразява така: „Трябва да се отбележи, че дори когато хвръкне в самозабравата си твърде нагоре, българинът не изтрайва повече
от един миг и веднага намира равновесието и трезвеността си.” Какво прозрение!
Писателят не уточнява как е завършил дуелът на Тарком с почитателя на френския писател, заменил го в смъртоносния двубой. Ако някой
от нашите читатели знае повече по случая – нека ни пише.

Наскоро в. “Вашингтон пост” повдигна в
тази връзка няколко въпроса за арменския
геноцид, от които ще цитирам два:
1. Случил ли се арменският геноцид въобще?
2. Трябваше ли комисията в Камарата на
представителите да взема отношение по него
точно сега?
Ето и отговорите на “Вашингтон пост”:
1. Категорично да.
2. Категорично не.
Няма съмнение, че арменският геноцид е
факт, защото от старите вестници можем да
узнаем, че в само България тогава са избягали от Османската империя над 20 000 арменци. Но като държава, заинтересована да
има добри отношения със съседна Турция,
България би трябвало засега да изчака с признаването на геноцида.
Турската политическа върхушка е амбицирана до 4–5 години да изпълни всички условия за приемането на страната като пълноправен член в ЕС. Значи Анкара в обозримо
бъдеще трябва да направи под някаква форма своя тежък компромис.
Вече обединена Германия по времето на
канцлера Шрьодер създаде и напълни специален фонд, от който бяха обезщетени наследниците на жертвите от геноцида над евреите по времето на Третия райх. Вероятно
ще дойде време и в Турция да се създаде подобен фонд. Аз лично, без да съм арменец
или турчин, бих внесъл в новия фонд една
моя месечна заплата.
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Българите и арменците
в битките за оцеляване
Единствената джамия в Армения е в двора на иранското посолство
Георги Коларов,
доктор по политология

И арменците като нас с оръжие
в ръка отстояват своето право на
съществуване още от самото начало
на образуването си като народ някъде около 12 век пр.н.е. Това става
още по-наложително след приемането на християнството през 301 г.,
което изиграва силна консолидираща роля за сплотяване на двете племена “хай” и “армени” като единен
народ. (Любопитно е, че названието “хай” остава за самите арменци,
а “армени” за пред останалия свят
и те съответно наричат страната си
“Хайастан”.)
Първата държава в света, приела
официално християнството, се възприема като предизвикателство от
съседите и най-вече от персите, изповядващи тогава зороастризма. Така
точно след век и половина се стига
до най-голямата и кръвопролитна
битка в древната история на страната – тази на Авараирското поле.

Арменският княз (мелик) Вартан
Мамиконян възглавява 66 000 воини
срещу неколкократно по-многочислената персийска армия, подсилена от отрядите на няколко арменски князе изменници. Единствените
съюзници на Вартан Мамиконян тогава са древните българи, успели по
това време да заселят компактно областта Вананд (днес Вананд с център град Копан е най-южната арменска провинция). Техният вожд Татул
Ванандаци е един от заместниците
на Вартан Мамиконян. Резултатът
от тази битка прилича на тези от
сраженията при Варна от 1444 г. и
Бородино през 1812 г. Персите побеждават, но техният настъпателен
потенциал е сломен и Армения остава християнска завинаги въпреки
попадането впоследствие за дълги
столетия под персийско, арабско и
турско робство.
Именно християнската религия определя ориентацията на този азиатски народ към Европа и Русия. Арменците с право смятат себе си за
преден пост на европейско-християнската цивилизация, чието значение нараства неимоверно в периода на “сблъсъка на цивилизациите”.
Тъй като подобна е съдбата и на българите, никак не е случайно постоянното съприкосновение между
двата народа, започнало с Авараирската битка.
След включването на Западна Армения в Римската империя и впоследствие във Византия, арменската
аристокрация лесно се интегрира
сред своите едноверци в Константинопол. Чрез смесени бракове се
стига дотам потомък на арменски
аристократи да стане византийски
император под името Василий Втори – “Българоубиец” (според някои
писатели фантасти от Скопие – “Македоноубиец”).
Междувременно наследникът на
Симеон Велики – цар Петър, се ориентира към така наречената “визан-

тийска партия” и с цел да затвърди
добрите отношения с Константинопол сключва династичен брак с принцеса от императорския двор, също
арменка. Тя пристига във Велики
Преслав с петдесетина свои сестри, братовчедки и приятелки, набързо омъжени за български аристократи. Една от тях – Хрипсиме
(Рипсимия) е дадена на царския роднина Комит Никола и ражда четирима синове – Давид, Мойсей, Арон
и Самуил. Последният става цар и
се сблъсква с Василий Втори. Така
двамата – цар и император, и двамата с арменски произход, не могат
да се разберат кой е по-велик и десетки хиляди българи и ромеи разрешават въпроса, като се избиват
взаимно. В резултат на това Византия поглъща България за около век
и половина. Така българи и арменци за първи, но не за последен път
попадат в границите на една империя. Тогава много бързо се развиват търговско-икономическите отношения между тях.
Те продължават и по време на трагичното и за двата народа турско
робство. През ХІХ век започват да
прерастват и в политически благодарение на координацията между
националноосвободителните движения. Въпреки че българите в поголямата си част се освобождават,
а арменците остават под робство,
тези отношения не прекъсват. Още
преди 1878 г. българската територия
на вълни е заселвана от арменски
бежанци. След Освобождението в
страната се установява с хората си
воеводата Андраник Узунян, почитан от арменците като национален
герой заради акциите на отмъщение
срещу турците след всяко арменско
клане в края на ХІХ век. Той си купува къща във Варна, на нос Галата, и се оженва за местна арменка.
Неговите доброволци участват като
арменска рота в македоно-одринското опълчение по време на Бал-
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канската война. След като в Първата световна война България минава
на страната на Тройния съюз, те естествено я напускат и отиват да воюват на Кавказкия фронт.
Отношенията между двата народа прерастват наистина в братски
по време на арменския геноцид през
1915 г. , когато голяма част от оцелелите арменци намират убежище
на българска земя и мнозина остават завинаги и я приемат за своя втора родина. Оттогава и Пею Яворов
със стихотворението си “Арменци”
е по-известен и почитан в Ереван,
отколкото в София. Докато неговата
племенница (и мой научен ръководител и близък приятел доцент д-р
Димитрина Нанева) се бори с години за съхраняването на неговия доммузей и паметник на улица “Раковска” в столицата, в Ереван паметникът
му в едноименното училище се радва на всенародно почитание. В средата на февруари 2006 г. в неговото
подножие председателят на българския парламент Георги Пирински и
арменският президент Роберт Кочарян положиха венци в присъствието на целия арменски политически,
културен и бизнес елит.
В Ереван има и други паметници, които напомнят за България –
например на споменатия Андраник
Узунян, за когото всички тук знаят, че е намерил убежище в България. За мене такъв е и разположеният недалеч от него паметник на
Вартан Мамиконян, защото знам, че
е имал за съюзници древни българи. За съжаление единственият от
познатите ми в Армения, който знае
това, е професор Вартан Григорян
– заместник-директор на древното
ереванско кигохранилище “Матенадаран”. Неговите възгледи спрямо арменската, турската и българската история се отличават с краен
радикализъм. Нарече българските
управници “луди” за това, че са се
отказали от “възродителния” процес и са допуснали обратно в страната напусналите по времето на “голямата екскурзия”.
Той не е единственият арменец,
който мисли така. След всичко случило се между двата народа и найвече след войната за Нагорни Карабах (Арцах) арменците се отличават
с нулева толерантност и пълна непримиримост (за разлика от нас, българите) към турците и азерите (ко-

ито са турци шиити). В Република
Армения официално няма останал
нито един турчин или азер! Единствената джамия е в столицата Ереван, в иранското посолство.
Обаче удивително е, че от всички
съседни страни (Русия не е такава)
най-близки отношения се поддържат с Ислямска република Иран –
вече са стигнали нивото на стратегическо партньорство. Изоставени
са религиозните различия и се набляга на общия произход, езиковата
и културната близост. С Грузия отношенията са изпълнени с проблеми и с противоречия, а с Азербайджан и Турция просто отсъстват и
границите им са затворени (което
обаче не пречи на арменците да получават турски визи за по 15 долара за броени на минути на грузинотурската граница или на летището
в Истанбул).
От Великите сили най-близки естествено са отношенията с Русия,
на която Република Армения дължи
своето оцеляване и се смята за неин
преден пост в региона. Приоритетни
са и отношенията с всички страни
по света, където компактно живеят

арменци – САЩ, Франция, Аржентина и т.н. Интересно е да се знае,
че пълната и безапелационна победа във войната за Нагорни Карабах,
в резултат на която Армения завоюва 1/5 част от дотогавашната територия на Азербайджан (наистина
заселена с арменци), беше постигната едновременно с руска и американска помощ – нещо нечувано за
периода на Студената война. Причината за това е, че и в двете страни и не само там е налице изключително влиятелно арменско лоби.
Дори младият калифорнийски бизнесмен Рафи Ованесян дълго време
заемаше поста министър на външните работи в Ереван. Всъщност арменците в момента живеят най-вече
благодарение на паричните преводи,
които получават от богати роднини
в Русия, Европа, Северна и Южна
Америка. Арменската диаспора има
и изключителния приоритет в инвестициите.
Френски арменци купиха конячните заводи, гръцки – телекомуникационната компания, аржентински – летището и т.н. В момента в
Ереван се строят приказно красиви
сгради, финансирани от външните
арменци. Изобщо градът е изключително оригинален и не прилича на
никоя друга столица (а авторът на
тези редове е видял над 20). Основната причина за това е вулканичният
камък туф, който не се среща никъде другаде и е подходящ именно за
фундаментално строителство. Центърът на Ереван, застроен с туф, наподобява център на столица на богата и велика държава.
И все пак си личи, че страната е водила война и е приела бежанци. Съвсем близо до центъра може да се видят такива порутени къщи и бараки,
каквито у нас се срещат само в циганските квартали. Между другото така
изглежда и по-голямата част на град
Копан – център на областта Вананд,
където някога компактно са се заселили древни българи. Техните потомци естествено и не подозират за
своя произход, макар че, като се разхожда човек по улицата, често среща родни типажи. Но няма никакъв
шанс да им се обясни нещо по този
повод – те поне са оправдани за разлика от македонците.
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Любими митове от
местно значение
Всяка нация припознава себе си като най-велика, а съседите си –
като вероломни и коварни
Велко Милоев

В отдавнашните времена, когато имах шестици по всичко, знанието ми за съседните ни балкански страни се ограничаваше до каквото можех да си въобразя чрез взиране в географския
атлас, до малкото в нашите си учебници по история и онова, в което ни убеждаваха тогавашните ни вестници.
Предполагам, не съм единственият, който при първи излизания извън НРБ е откривал с изненада, че например и на запад от Тимок има кебапчета, шопска салата и сарми. Колкото повече пътувах и четях, намирах все нови прилики (е, и различия, разбира се) в бита и душевността на балканците. Учудвах се отначало, после ми ставаше симпатично колко всички сме горди с
изумително древното си потекло и култура, със славните си борби – неизбежни заради съдбовната кръстопътност и лошите съседи, с наследствените си качества като трудолюбие и особено
висок интелект, гостоприемство и толерантност, физическа хубост и уникална потентност. Тези
прилики постепенно си ги оформих в списък, а списъка – в закачлив, надявам се, тест.
Аз лично си спомням с лека носталгия за времената, когато моята родина беше най-красивата на света, а народът – славен и героичен. Надявам се и онези, които още живеят във въпросните времена, да се поусмихнат на следващите редове.

Четете отпечатаните с получер шрифт характерни тези в логическата им последователност и отговаряйте на контролните въпроси.
За загрявка вижте първите два абзаца подолу и кажете: кой народ или народи е формулирал цитираните горди аргументи пред
лицето на Европа?
“Когато ние сме яли със златни лъжици по времето на... други европейци са
ръфали със зъби месото и ръмжели един
срещу друг.”
“Като че ли ние не сме духовно повече европейци от брюкселските бюргери,
чиито прадеди са нагъвали сурова херинга край своите мъгливи морета, когато тук, по нашите земи, е разцъфтявала една сложна цивилизация, съчетала в
себе си древни наслади и изтънчено православие...”
Отговор: В първия цитат е пропуснато
името на сръбската средновековна династия Неманичи. Вестник “Србия данас”, 28
юни 2006, “А защо питаш колко е часът?”
от Озрен Миланович. Вторият е от Венцеслав Начев, “Сакралното пространство на
нацията”, в. “Земя”, 1 август 2006.
Известни ли са ви други примери, подчертаващи средновековната балканска издигнатост над варварска Европа?
Подсказка: Лайпциг, коне, диваци и варвари...

Моята Родина е най-красивата на света. Макар и малка, има си всичко – например богата е на полезни изкопаеми и
тук е (почти) най-високият връх надлъж
и нашир.
Контролни въпроси:
1. Коя страна е “перлата на Балканите”?
2. А коя е “перлата на Средиземноморието”?
3. Високи сини планини с името Алпи се
намират във:
А) България; Б) Швейцария и наоколо; В)
Сърбия; Г) друго.
Отговори: “Заради редките природни красоти мнозина наричат Македония “перлата
на Балканите”. В други туристически материали пък ще намерите, че с “несравнимата си природна красота” Черна гора е
“перлата на Средиземноморието”. Най-високата планина в Сърбия – в южната част
на границата между Косово и Черна гора,
която поне на някои по-стари карти се нарича поетично Проклетия (2533 м), според
съвременен сръбски географски очерк била
назовавана “Алпите в Южна Европа”, а на
скорошна албанска карта я имам означена
като Шиптарски Алпи.
А в някогашните си граници сме имали
съвсем всичко – например излаз на Бяло
море или на три морета наведнъж, или
дори на океан.
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Контролен въпрос: Коя съвременна балканска държава е имала излаз на Индийския
океан и кои страни имат причина за особена гордост с езерата си?
Отговор: Това са естествено държавите без днешен излаз на море – “прочутата
с езерата си” си Сърбия и “страната на
езерата” Македония, която по времето на
Александър Велики се е разширила до Средна Азия.
С природните си дадености и с прекрасния си народ моята родина би била особено
богата и процъфтяваща, обаче всякакви
нашественици, завоеватели, експлоататори, комунисти и империалисти са ръфали от територията ѝ, грабили, че и до
днес грабят богатствата ѝ.
Задача: Посочете за пример поне един
балкански народ, който няма претенции за
отнетите му изконни земи. Направете си
списък на поне пет, но не повече от осем
отскоро независими или очакващи независимост балкански територии и по избор
следете информациите за очаквания социален и икономически цъфтеж в която и да
е от тях.
Това положение е било винаги така, защото моята родина е на кръстопът.
Въпроси: Коя балканска страна е “естественият мост между Изтока и Запада, между
Севера и Юга”? За кого се отнася описанието “разположена на кръстопът, отворена във всички посоки, достатъчно голяма за
всички, които са я смятали за своя”? Също:
“Важен геополитически и културно-цивилизационен кръстопът”. За кой народ кръстопътят е “вековното ни оправдание за
всичките ни несъгласия и поражения”?
Отговори: Описанията тук са взети от
разни репрезентативни материали съответно за Македония, за автономната област Войводина в Сърбия, за Босна и Херцеговина, а последният е от цитираната
вече статия на Озрен Миланович за сърбите. Обаче всички възможни отговори са верни, стига да сте посочили земи на Балканите освен Черна гора, която предпочита да е
“в сърцето на Средиземноморието”.
И защото моят трудолюбив, честен и
почтен народ винаги е имал вероломни
и коварни съседи.
Задача: Обяснете кратко защо не можете да посочите поне една балканска страна с исторически добри съседи. Помощен
въпрос: Знаете ли поне една, която да не
се е разширявала чрез войни?

“България и Европа”. Художник Георги Каралиев, Габрово
Трета награда в Националния конкурс за карикатура “Европа мечтае за България”, уреден от Дома на хумора и сатирата и Делегацията на Европейската комисия в България през 1998 г.

Обаче моят малък, но храбър и героичен народ винаги и с цената на безбройни жертви се е борел за свободата си. Особено се гордеем с народните закрилници
– хайдутите.
Задача: Поразсъждавайте върху общия корен и различните значения на разпростране-
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ните на балканите думи “хайдут”, “хайдук”
или “айдук”, “хайта” и други сродни.
Въпрос: Кои народи пеят народни песни
за Крали Марко като за народен герой?
Отговор: Турският васал Марко Кралевити е фолклорен юнак поне за българи, сърби
и македонци. За посочените думи, които са
от турски произход, а хайдук – евентуално от турско-унгарски, вижте в синонимния, в тълковния речник и в речника на редки, остарели и диалектни думи. Подредете
по гнезда посочените там многобройни значения: крадец, грабител, разбойник, обирач,
хайдутяга, народен закрилник и отмъстител; бунтовник, въстаник, четник, харамия,
размирник, бунтар, революционер, скитач
без работа, хаймана, вагабонтин, хъшлак,
уличник, безделник, скитник, хайта.
Бог ни е помагал в тези борби за свобода и справедливост.
Въпрос: На страната на коя от междуособно воюващите християнски войски са
били съответно Бог Отец, Бог Син и Светият Дух през Междусъюзническата, Първата и Втората световна и през югославските войни?
Отговор: Пак надничате в отговорите!
И въпреки трудната си историческа съдба моят древен и автохтонен народ е внесъл огромен принос в съкровищницата
на човешката цивилизация.
Въпроси:
1. За коя от следните цивилизационни
придобивки не са повдигнати още балкански претенции:
А) писмеността; Б) християнството; В)
Ренесанса; Г) компютъра; Д) пирамидите;
Е) киселото мляко; Ж) топлата вода.
2. Кои балкански народи са дали на света писмена, стари поне колкото египетските йероглифи?
3. Кой балкански народ има решаваща заслуга за спасяването на Запада от варварите и османлиите?
Отговори:
1. Велосипедът и парната машина са изобретени на Запад, а ракетите – на Изток,
докато сме били под турско робство.
2. Към босненските и македонските открития от последните години за “най-древната
световна писменост, намерена по техните
земи”, следва да се добави и една хипотеза, че траките също са имали писменост –
копие на пиктографското писмо на древен
Египет, обаче използвана две хиляди годи-

ни преди египтяните.
3. Избраният хърватски народ и румънците са с исторически претенции да са удържали границата между Запада и Изтока;
избраният сръбски народ се има за жертва с избавителска роля за християнска Европа; черногорците са ѝ помогнали решително срещу доминацията на Ориента и се
гордеят с приноса си, отнесен на квадратен километър или на глава от съвременното население; цар Ивайло е спасил цяла
Европа от татарите.
Създали сме и най-хубавото и уникално народно творчество – песни и гласове като нашите няма по света и във Вселената.
Въпрос: На колко светлинни години от
България се намира изстреляната през 1977
г. космическа сонда “Вояджър” с “Излел е
Дельо хайдутин” на борда? И ако сондата
се натъкне на извънземни, ще можете ли
да им преведете:
- Зарочал Дельо, пурочал
даридерскимнем аене,
аене кабадайлие...
Какво е хайдут Дельо поръчал, заръчал?
Отговор:
- В селоно имам две лели,
да ми ги не потурчите,
да ми ги не почорните...
Освен умни, трудолюбиви, надарени
ние сме прочути и със своето гостоприемство.
Въпрос: Кои балкански народи са съчи-

Марко Кралевити
с немец вино пие
Седнал Марко – с немца вино пие...
У пиянство Яна щерка даде.
Доде Яна дума да издума,
немци са ѝ дворе запълниле.
“Леле, тате, вечна кукувицо,
кой че мене вечно да ми пее,
кой че мене вечно да ме буди!...”
Разсърди се Марко Кралевити,
па извади сабя дамаскиня,
що се дипли дванаесе пъти,
та разпъди триста души немци...
Народна песен, изпята на граовския събор Видовден в Брезник, 26 юни 1994 г., от Найден Христов, певец и гъдулар от
Долна Секирка. Предадена му по наследство от неговата баба
Струмка и дядо му Кирил, също известни народни певци и музиканти от този край. Записана от Илия Пехливанов.
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нили следните поговорки?
За госта два дни са доста. Канят ли те
– еж, гонят ли те – беж! Всеки ден гост –
кисел грозд. Весел гост – навъсен домакин.
Без време гост – от турчина по-лош.
Скоро, снахо, дай да ям – на гости съм
била. Гладен гост и качамак ядва.
Неканен гост като магаре на ясли. Заповядай, куме, без хляб, че нямаме гозба, та
извинявай за вино.
Отговор: Всичките са взети от стара
книжка с “5000 избрани български поговорки и пословици”, макар да са допустими съмнения за народното авторско право. Митологизмът за “последния залък” се намира и
при сърбите – че за тях го бил казал прочутият средновековен пътешественик Евлия
Челебия (sic на српски).
А националната ни кухня е особено богата и разнообразна. Сармите и скарата
са наши специалитети, киселото мляко
става само тук, другото е йогурт.
Въпрос: При какви обстоятелства балка-

нецът има най-добър апетит?
А) у дома; Б) в службата; В) в ресторант;
Г) в трена; Д) на шведска маса.
Отговор: На шведска маса, но седнал.
Жените ни са най-красивите на света. А
мъжете – импулсивни, диви, естествени –
сме хиперпотентни в сравнение с алиенираните, стресирани и фрустрирани северняци и западняци.
Въпрос: По какво ще разпознаете балканеца на улицата и в компания?
А) по генотипа; Б) по акцента; В ) по пушенето на забранени места; Г) по мъжката глътка; Д) по това, че в супермаркета
опипва хляба; Е) че се закопчава на излизане от тоалетната.
Отговор: Обаче жените ни са най-красивите на света.
В заключение: Колкото и на зле да вървят
нещата, ще се оправим. Защото е невъзможно
такъв народ – виж по-горе – да се загуби.
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Румѝ от Балкхара
Пропуснахме да почетем родения преди 800 години „персиец“, който
приживе твърдял, че е българин
доц. Александър Илиев,
доктор на
изкуствознанието

Годината 2007 беше обявена от ЮНЕСКО
за година на Емилиян Станев и Джелаладин
Руми. Известният български писател навърши кръгли 100 години, а “персиецът” Руми
800. И докато се чувствахме поласкани от
честването на първия, то юбилеят на втория
беше гръмко отбелязан в съседна Турция и в
целия ислямски свят. Всъщност пак пропуснахме да почетем един българин, подписвал
се като такъв; твърдял, че е именно такъв; неразбран и прокуден от своите в отечеството
си Балкхара и родния си град Балкх.
Както се казва – нищо ново под слънцето.
Нито тогавашните останки от великия български род припознаха гения, нито днешните
българи счетоха за необходимо поне да споменат, че може би Руми е бил човек от нашата кръв и черга.
Мевляна Джалал ал-Дин Мухаммад Руми
(на фарси:  )ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﻤﻰе ирански
(персийски) поет и суфийски мистик. Найважното произведение на Руми е “Маснауи-е Малауи” (“Духовни стихове”) и представлява шесттомна поема, разглеждана от
суфиите като втора по важност след Корана. Всъщност “Маснауи” често е наричана
Куран-е фарси (Персийският Коран). Суфизмът (арабски ﺘﺻﻭﻑ, tas.awwuf; персийски ﻋﺭﻔﺎﻥ, erfan) е мистично ислямско течение, обхващащо широк набор от вярвания и
практики, посветени на Божествената любов и развитието на сърцето.
Руми се ражда на 30 септември 1207 г. в
град Балкх, днешен Афганистан, някогашната държава Балкхара. Завършва живота си на
17 декември 1273 г. в Коня, Турция. Съседите ни го наричат Мевляна Джалаледдин Мухаммад Балкхи. Именно в Коня Руми създа▼
ва най-лаконичния и гениален танц, наречен
Мевляна Джалал ал-Дин Мевлеви. Техниката на въртене в него е единсМухаммад Руми
твената, която практикуват дервишите. Руми
я назовава с прекрасната дума “Сема”, означаваща “изкусна, филигранна, артистична”.
Този танц е синтез на много източни практики, чиято цел е достигането на транс и екстатично състояние. Религиозният ритуал,
създаден от Руми, има проста основа. Въртенето на дервишите е визуализация на планетарния модел на вселената. Когато посветените повтарят най-простото движение на
всемира, те могат да достигнат до най-дълбоката му същност.
Руми създава своето учение и философска
система във време, когато Персийската им-

перия е в хаос и разделение и сред управляващите класи цари корупция. Баща му, Бахае Валад, е велик религиозен водач с много
последователи. Той е потомък на дълга линия от теолози, учители, учени и ислямски
юристи. Семейството на Руми бяга от напредващата могулска инвазия и от тираничния
владетел на Балкх. Заедно с няколко стотици свои последователи бащата на Руми напуска родината си.
В странствания преминават около десет
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години. Кланът на Руми преминава през Багдад, отива на поклонение в Мека, живее известно време в Алепо и накрая се установява в Коня, провинция Рум в днешна Турция.
Градът по това време е мултинационален

научен, литературен и образователен център. Баха-е Валад създава тук своя собствена школа и семейството му се установява за
постоянно в Коня. След смъртта на баща си
Руми поема традицията и я развива, за да я
превърне в най-чистата религиозна школа на
Исляма. Шамс Табризи става негов близък
приятел и съратник. Двамата суфи са поели
по духовния път на Любовта и Изкуствата.
Така блясва в пълна мяра геният на Руми,
защото Шамс го насърчава да твори поезия,
музика, да танцува, да създава философски
притчи и книги.
Навсякъде Руми се е подписвал, прибавяйки към името си своя роден град. В няколко свои текста той подчертава, че родината
му е древна, че е царство на хиляди години.
Че Балкх се нарича “Майката на градовете”,
а неговите предци – балкхарите, са един от
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Ела, ела, ела, който и да си,
дали неверник, или на огъня се кланяш,
или езичник, дори и да си престъпил
своите обети стотици пъти.
Нашата врата не е вратата на отчаянието.
Ела такъв, какъвто си.
Кажи: аз съм ти!
Аз съм прашинка на слънчева светлина,
аз съм кръглото слънце.

най-духовните народи на земята, цивилизатори и създатели на градове и култури. Написал е също, че очаква деня на пробуждането на народите за Любовта.
Дано да дочака и неговите сънародници да
го припознаят и поставят в своя пантеон.
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Българските нови години
Днеска тоя, утре друг – ние все ще сме си тук
доц. Александър Илиев

Без съмнения най-чаканият ден
в календара ни е Нова година. Тази
дата е извор на надежда, на ново начало. За него приготовленията започват поне месец по-рано, а споменът
за събитията на празника понякога
остават за цял живот.
Българинът празнува няколко нови
години. Етносинтезът и културните
потоци по нашите земи са оставили пълни със символика, дълбочина и енергия ритуали. Всички те отбелязват края на един природен или
религиозен цикъл. Поколения наред

вярванията и обредните действия са
се съхранявали грижливо, препредавали са се с едничката цел да не се
забравя мъдростта на дедите, тяхната вяра във възможното прекрасно бъдеще.
Най-ранната Нова година се отбелязва на днешната дата 20 декември.
Това е истинската българска Нова година, само че преместена с два дена
напред. Кан Борис запазва цели 36
общобългарски празника, втъкавайки и “покръствайки” ги в системата
на Православието. Сред тях на първо
място е денят на зимното слънцестоене. А преместването от 22 на 20 де-

кември е обичайно за “новопокръстените езически” празници, за да се
чества някой светец или мъченик, а
не “паганската традиция”.
Поставяйки стожера на хармана,
древните българи от хилядолетия забелязали, че именно на 22 декември
сянката му е най-дълга. Този ден те
нарекли Енинак (на съвременен български – Еднажден). Изваден от годишния цикъл, той правел календара на българите перфектен. Нямало
го досадното прибавяне на още един
ден, т.е. понеделникът всяка година
си бил понеделник, а не се променял
на вторник и т.н. На този ден се колела свиня, защото започвал свинският месец по животинския календар.
Е, Православието просто отместило
празника с два дена назад, а коленето с два дена напред.
Днес на 20 декември е Игнажден.
Хитрият избор на светец за деня фонетично напомнял на нашите предци
за истинското име на деня. Св. Игнатий, ученикът на Йоан Богослов,
дори не е подозирал, че от посветения
на него ден ще започнат родилните
мъки на Богородица. В близкото ни
минало ние също сме свидетели на
подобна стъкмистика, за да се докаже “верността” на някакво идеологическо и дори научно твърдение.
Наред с тържествената църковна
служба, предвидена за такъв важен
за Православието ден, народът си е
провеждал своя ритуал. Най-характерен за деня е обичаят “полаз”, в който всяко семейство смята за изключително важно кой пръв ще влезе в
къщата му. Какъвто човек влезе, такава ще е годината. Щедър, работлив,
умен и богат човек – спорна и силна година. Влезе ли бременна жена
– годината ще е плодовита, женска
година. Ако случайно тръгвал да се
намъкне някой хаймана, го гонели с
камъни и чесън – като вампир. Полазникът е поканен на софрата, нагостен добре с постни варива и специална пита. Заграждат се кокошките,
за да са събрани на едно място като в
семейство и да не снасят по чуждите
полози. Съпрузите не лягали заедно
на този ден, за да са плодовити и влю-
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бени през цялата година. Това Православието приело най-лесно, включвайки го в коледните пости.
Едва ли един на сто хиляди българи знае, че на 1 септември се чества християнската Нова година. Така
е по църковния канон. Българинът –
вярващ християнин, си знае, че Нова
година е нощта срещу Коледа. Тогава е Бъдни вечер. Това, което си лелеял и планирал през предидущата
година, ще се сбъдне през следващата. Всъщност поверието и традицията иде пак от празника на зимното
слънцестоене, предвидливо прехвърлен след два дни или всичко по принципа “разделяй и владей”.
Истината е, че в първите три века
на християнската вяра такъв празник
не съществува. Едва през 334 г. папа
Либерий определя деня 25 декември
за рождена дата на Иисус. Българите
отбелязват този ден с традиция, която
другите църкви под егидата на гръцкото Православие не познават.
Коледарски групи от момчетии
и млади мъже се събират на тумби.
Те отиват при Станеника, за да учат
песни и благословии. В това време
моми, невести и жени приготвят найхубавите си дрехи. Те подготвят и подаръците за най-близките си хора.
Трапезата на Бъдни вечер е само от
постни гозби. Българският брой е 12
– по една за всеки месец от годината,
осигуряващ добра реколта. По-късно Православието добавя еврейските 7 и 9, като алтернатива за “по-бедните вярващи”. Приготвят се варено
жито, обредният хляб “вечерник”,
гъста чорба от постен фасул, зелеви
сарми с ориз, сушени чушки с боб,
ошав, тиквеник, счукан чесън с орехи,
чиния с мед, сито, пълно с плодове,

купичка с ядки, чаша вино. Християните днес палят свещ пред иконата
на Богородица, прочита се молитвата “Отче наш”, отчупва се от питата
и едно залъче се оставя за Дева Мария. Прелива се вино, вечерята започва и след завършването ѝ софрата не се вдига до сутринта.
На другия ден празникът продължава по улиците и мегданите. В ранни зори тръгват коледарите и пеят
песни, стопаните ги даряват с ракия,
вино, краваи, орехи и плодове. Общи
за всички християнски народи остават само три елемента на коледното празненство. Това са коледният
бъдник, накитената елха и подаръците, които си разменят роднини и
приятели.
Първи януари е приет като църковен празник през 359 г. Този ден е
определен като Обрезание Господне.
Сметката е проста – според староеврейския канон на осмия ден момчето
трябва да бъде обрязано. Дали така
се е случило с историческия Йешуа
Мешулах, наречен по-късно Спасителя, никой не знае. Майка му принесла в жертва две гургулици, както
подобава на бедните семейства. Побогатите колели агне или теле. Двадесет години по-късно празникът се
съчетава с честването на успението
на св. Василий, умрял през 379 г.
Този ден е канонизиран от християнството като начало на календарната или светската Нова година. По
този начин са били преместени и разклатени всички езически календари
в християнизиращата се Римска империя. Денят е избран така, че “ден
с деня да не съвпадне, камък върху
камък да не остане”. Идеокрацията
на християнството създава нова до-

ктрина, основана на всеобщата любов, жертва и опрощение. Но налага тази доктрина със сила, с огън и
меч. Такива са били средствата тогава за доказване на една макар и хуманна идея.
Всъщност на този ден в Слънчевата система не се случва нищо особено. Земята се приближава вече девети ден все повече към Слънцето в
своята траектория около него. Денят
е започнал да расте “с бобено зърно” от истинската слънчева Нова година – 22 декември. До приемането
на християнството българите не са
отбелязвали по никакъв начин този
ден. Но след “волната програма” на
20 и 24 декември е следвала задължителната на 1 януари.
В тази вечер се събира цялото семейство, идват роднини и приятели.
Новогодишната трапеза трябва да прелива от всякакви храни. Пуйка, петел, кавърма, обреден хляб, баница
с пара – в различни краища на България традицията повелява различни
гозби. Трапезата се прекадява. Така
навремето патриарх Фотий посъветвал кан Борис. Всичко “езическо” е
разрешено, ако бъде “покръстено и
прекадено”. Следва познатото ни завъртане на тавата с баницата. Всеки
получава парчето, което съдбата му
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е определила да бъде срещу него. Получилия сребърната монета считат за миропомазан и посочен за печеливш през цялата година. Раздават се подаръците и се черпи с вино
и ракия в големи количества, за да има изобилие през годината, а и да се “удавят” старите мъки и болежки.
На сутринта плъпват сурвакарите. Това са
деца, носещи дрянови сурвакници, украсени

с нанизани пуканки, червени конци и малки
звънчета. Те минават по къщите, тупат здраво големите по гърбините и казват или пеят
своята новогодишна благословия. Запазена е
древнобългарската дума “сурва” като епитет
за добра и силна година. Затова ламята, еленът, змеят и зимата трябва да са “сури”, сурови, силни. Пожеланието е къщата да е пълна
с деца, оборът със стока, нивите със семена,
градините с плодове, а кесиите с пари. Момите баят на пръстен, мечтаейки за жених през
новата година. Те наливат мълчана вода, пускат пръстена в съда с водата, а наред с него и
други предмети. Десетгодишно момиче, облечено като булка, вади един по един предметите с вързани очи и ги дарява на момите.
На която се падне пръстенът, тя ще се ожени първа.
С промяната на несъвършения християнски
календар с 13 дни се създава още една Нова
година. Познаваме я като “старата Нова година”. Половината християнски народи честват
този празник именно тогава. За тях е изместен и целият календар. Но традициите остават. Народната памет е по-силна от всяка доктрина на света. Защото, както казват старите
хора, “Бог високо, цар далеко” или “Днеска
тоя, утре друг – ние все ще сме си тук”.
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Славите ли млада Бога?
Здраве, берекет, сговор и мир - и нине, и присно и во веки веков

Йото Пацов

“За мен лъжа, за тебе истина” е
казвал българинът и е слагал бъдника с покрита “глава” до огнището – отсечен от средата на
ствола. Защо от средата – защото стволът е от този свят, короната е в Горната земя, корените – в Долната, и той ги свързва,
а когато бъдникът се е слагал в
огъня, това, което става в Горната земя и което става в Долната, се е изписвало в пламъците
и в жаравата. И ако човек се взре
в огъня през тази свята вечер, ще

КОЛЕДНО
Славите ли Млада Бога?
Млада Бога се роди!
Да сте живи, да сте здрави
В хилядите нови дни!
Да е трепетна душата
От любов и доброта!

Да са светнали къщята
Във спокойна благодат!
Край трапезата обилна
Да се сбирате честити
Със приятели, с роднини,
И със тях да хилядите!
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може да види там тайните на миналото и тайните на бъдещето
– затова се вика бъдник, затова се
вика Бъдни вечер. А ако момичето
хвърли в тази жарава еньовденската китка, ще види в лумналия
от сухите цветя пламък лика на
онзи, който й е наречен. Лика на
бъдещата си невеста ще види и
момъкът, ако и той хвърли в огъня китка, с която е бил закичен на
сватба на приятел.
Но всъщност това тайнство започва още четири дни преди това,
на 20 декември – Игнажден.
По църковния календар на източноправославните християни това
е денят на св. Игнатий Богоносец,
любим и верен ученик на св. Йоан
Богослов, откаран в Рим от християнските гонители, хвърлен там
на арената и разкъсан от дивите
зверове. Царство му небесно на св.
Игнатий, но колкото и да се взира човек в неговото достойно житие, няма да може да открие основание българите да поставят
на такава изключителна почит
този ден. Обяснението се крие другаде – в тайнствените традиции
на българския тангристки календар – един от най-съвършените в
древния свят, в който именно Игнажден е първият ден на Новата
година. Един щрих от традицията – още в зори на този ден слагат квачките да мътят – преди
да се пукне зората на Игнажден,
това е забранено. Нареждат те
яйцата в полога и слагат кокошките върху тях – новото начало,
новия живот, новата надежда.
След това цялото семейство се
хваща на работа – дворът се подрежда и почиства, къщата се стяга
за гости и докато шетат, всички
поглеждат към вратницата – кой
пръв този ден ще се отбие у тях?
Такъв е обичаят “поляз” – какъвто гост ти влезе пръв в къщата
през този ден, такава ще е и годината, такъв ще ти е късметът и
сполуката. Този пръв гост се нарича „полязник” и ако е донесъл добро и късмет – на следващата година ще се калеса с бъклица пак
да дойде пръв още в тъмни зори,
да не би да го превари някой, а ако
не е донесъл добро – яка му душа –
жените ще го кълнат и одумват,
цялото село ще научи, че не носи

добро, и вратите ще се затворят
пред него.
Влиза полязникът в къщата, след
като е взел от дръвника клечица,
и първата му работа е да седне
пред огнището – рови с клечката
въглените и благославя: “Колкото
искрици – толкова пиленца, шиленца, яренца, теленца, жребченца, дечица, а най-вече мед и масло,
здраве и берекет, и бяла пшеница
по сираци, по сиромаси и по цял
народ!” Заобиколили го отвсякъде, домашните викат: “Амин, дай
Боже!” Свърши ли с благословията,
дават му кринче жито, той обикаля къщата и двора, все едно че
сее, и повтаря: “Да се роди, дето
рало ходи, дето ходи и не ходи!”
Разбира се, днес само възрастните
хора пазят спомен за този обичай,
но вярването, че какъвто човек ти
влезе пръв в къщата по Игнажден
– такъв ще ти е и късметът през
годината, го има все още. Така че
внимавайте.
Следващият празник, който подготвя Коледа, или както го нарича църковният календар Рождество Христово, е Малка Коледа – на
24 декември. Това е истинска репетиция на същинската Коледа. Ден
преди нея момченца коледарчета
обикалят всички къщи, влизат при
стопаните и ги питат: “Славите ли Млада Бога?” - т.е. вярвате
ли, радвате ли се и готвите ли се
да приветствате раждането на
малкия Бог? Пеят коледни песни с
щедри пожелания за здраве и добруване, после си тръгват отрупани с подаръци и задължително
– дарени с коледни кравайчета. Те
слагат началото на празника, чиято кулминация настъпва вечерта – най-обичаната от българите Бъдни вечер, последната вечер
на Коледния пост, след която под
Витлеемската звезда на новата
надежда се ражда новият Бог.
Докато жените месят обредните хлябове и върху тях извайват от тесто всичко онова, което трябва да бъде благословено
през тази вечер, последният младоженец в семейството или момък
за женене отсича в гората бъдника – ствол гръница, цер, благун или
друг дъб, а в някои краища круша
или друго дърво. Окастря го и го
донася в къщата, където влиза с

думите: „Язе вкъщи и Бог с мене!”
После поставя бъдника до огнището, където го миросват – пробиват дупка в дебелия край и сипват в нея зехтин, тамян и восък,
а после я затварят с клин. Сетне
пребраждат бъдника с чиста кърпа и го оставят да стои, докато
се прекади трапезата – после го
слагат в огъня да гори цяла нощ.
Жените слагат трапезата, на
която най-важното нещо са обредните хлябове и на която заедно с тях трябва да има девет вида
постни гозби – джуркан боб, пълнени чушки и/или сарми, пълнени
с ориз или булгур, леща и други. Не
забравяйте, че всички тези ястия
имат магическо значение. Например ако няма сарми, кокошките и
децата ще боледуват, ако няма
чесън – ще дойде лошата болест,
ако няма кромид лук – няма да има
сговор вкъщи, ако няма ошав – сланата ще попари градините, а маната – лозята. Особено място се
отделя на орехите – всеки трябва да счупи по един и ако е пълен –
пълна ще е и годината, ако е празен – не е на добре. По ядките се
гледа и какво ще е бъдещето – има
ли път, венчило, сполука...
Като се сложи трапезата, идва
ред на каденето – то се прави от
най-възрастния и почитан член
на семейството, от старейшината, който слага въглени върху
палешника на плуга или върху керемида или цигла от дувара и върху тях посипва тамян или корени
от бял оман. Прекадява се трапезата, всички домашни, цялата къща,
дворът, добитъкът. После се разчупва питата с късметчетата и
всеки получава своето парче и гледа какво му се е паднало – здраве,
пари, път, учение и др.
А на Коледа, веднага след Бъдни
вечер, в полунощ настъпва главното събитие – тръгва коледарската дружина от неженени мъже,
водени от станеник, или цар. Обикалят къщите, в дворовете пеят
и благославят, нижат краваите
на криваците, играят и пеят до
съмнало за здраве, берекет, сговор
и мир – дай Боже на целия ни многострадален народ и нине, и присно, и во веки веков!
Амин!
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4 декември
● Св. Варвара – покровителка
на детските болести (Баба Шарка).
Вари се жито, подсладено с мед, и
се раздава.

Декември

● Празник на българските студенти, ден на св. Климент Охридски. Честван за първи път през 1903 г. - 15 години от основаването на Софийския

24 декември
● Бъдни вечер – голям семеен
празник с много ритуали и символика.
25 декември

5 декември
● Св. Сава. На гробищата се раздава варено жито за помен.

университет.
20 декември

6 декември
● Никулден. Чества се св. Николай Чудотворец, Мирликийски архиепископ, роден 280 г. Покровител

● Игнажден. За древните българи Еднажден, Единак, Нова година
( 22 декември). За православните –
св. Игнатий, най-добрият ученик на
св. ап. Йоан Богослов. На този ден
важна роля играе полазникът – човекът, който пръв ще прекрачи прага на дома.
20 декември
● 30 години от околосветската
обиколка на кап. Г. Георгиев с яхтата “Кор Кароли” – 23 хиляди морски мили за 202 дни.

на рибарите и банкерите. Във всеки дом се готви рибник – печен шаран в тесто.
8 декември

● Коледа – най-големият християнски празник, рождеството на Спасителя. Въведен за първи път през
336 г. в Римската империя като официален празник.
27 декември
● Стефановден. На този ден празнуват всички с имената Стефан и
Стефка и производните им: Стефи, Стефко, Стефанка, Стефания,
Фани, Теки, Венчо, Венцислав, Венцислава, Стамен, Стан, Стамена,
Станчо, Станимира, Станислава,
Стане, Цако, Цанко, Цано, Цанчо,
Цанка, Стою, Стоян, Стояна, Стоичко, Шон, Шона.
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Януари

1 януари
Нова година. Василовден.
4 януари 1878 г.
Западният отряд на ген. Гурко освобождава София.
4 януари 1881 г. – Умира иеромонах
Неофит Рилски, виден възрожденски
педагог и просветител, първият уредник на Габровското училище.
6 януари 1848 г. – Роден Христо

Ботев.

6 януари
– Св.
Богоявление, Водици.
Празнуват всички православни българи с името
Йордан и Йорданка.
7 януари
– Св.
Йоан Кръстител. Ивановден.
8 януари 1873 г. – При
Къкринското ханче е заловен идеологът на национално-освободителното движение Васил
Левски.
9 януари 1900 г. –
В Плевен е о снован
БЗНС.
13 януари 1863 г. –
Роден Алеко Константинов.
13 януари 1878 г. – Роден Пейо
Яворов.
14 януари 1835 г. – В Габрово е открито първото светско училище у нас
със спомоществователството на видните габровци Априлов и Палаузов
и с уредник Неофит Рилски.
16 януари 1878 г. – Ескадронът на
кап. Бураго от корпуса на ген. Й. В.
Гурко освобождава Пловдив.
17 януари
– Антоновден.
18 януари
– Атанасовден.
18 януари 1856 г. – Родена Райна
Княгиня, знаменоската на Априлското въстание.
19 януари 1856 г. – Роден видният български писател и баснописец
Стоян Михайловски.
19 януари 1830 г. – Роден Григор
Пърличев
30 януари 1943 г. – Англо-американска бомбардировка на София. Жертвите са 431, ранените са 611 души,
разрушени са 537 сгради. Свалени са
6 български самолета срещу 9 противникови.
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Пощенските записи изпращайте на адрес :

София, .....................

Ако сте пропуснали някой от предишните ни броеве, а желаете да го притежавате, моля обадете се на
.........................................
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